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DESFĂȘURATĂ SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ieri si-a încheiat lucrările

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Desfășurate sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, joi, 22 martie, s-au încheiat 
lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii : loachim Moga, 
Marin Nedelcu, Anton Lungu, llie 
Cișu, losif Szasz, Pantelimon 
Găvănescu, Ion Lăzărescu, loan 
Avram, Gheorghe David, Gheorghe 
Dinu, Maria Ghițulică.

Examinind documentele supuse 
dezbaterii, vorbitorii au dat o înal

tă apreciere contribuției esențiale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, la fundamentarea și 
transpunerea in viață a programe
lor de dezvoltare economico-socia- 
lă a țârii, la sporirea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale 
o poporului, la mobilizarea și sti
mularea tuturor energiilor crea
toare ale națiunii, in vederea 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria noas
tră, la creșterea rolului și presti

giului României socialiste in lume, 
însuflețiți de îndemnurile, indica

țiile și orientârile date de secreta
rul general al partidului, participan- 
ții la lucrările plenarei au exprimat 
voința unanimă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de a ac
ționa cu fermitate, cu dăruire și spi
rit revoluționar pentru îndeplinirea 
exemploră a planului pe acest an, 
a tuturor obiectivelor actualului cin
cinal, pentru realizarea neabă
tută a hotăririlor Congresului al 
Xll-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Comitetul Central a aprobat, In 
unanimitate, documentele înscrise pe 
ordinea de zi a plenarei și a adop
tat, in legătură cu acestea, o hotă- 
rire, care se dă publicității.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu deo
sebit interes, cu profundă satisfac
ție și aprobare unanimă, fiind sub
liniată, in repetate rinduri, cu pu
ternice și indelungi aplauze.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central al 

partidului a dezbătut probleme 
foarte importante privind dezvol
tarea economico-socială a Româ
niei, ale activității partidului, pre
cum și ale situației internaționale.

în discuțiile care au avut loc în 
cadrul plenarei s-au evidențiat atît 
rezultatele pozitive, cit și unele 
deficiențe și lipsuri care s-au ma
nifestat și continuă să se manifes
te în unele sectoare de activitate. 
S-au formulat critici ; unii tova
răși au luat poziție autocritică. 
S-au luat angajamente de a se ac
ționa cu mai multă hotărîre în 
direcția lichidării lipsurilor, a mi
nusurilor existente, pentru îmbu
nătățirea activității în toate do
meniile, în vederea realizării în 
bune condiții a sarcinilor ce revin 
tuturor organelor și organizațiilor 
de partid în acest an.

în unanimitate, plenara a adop
tat hotărâri asupra tuturor proble
melor și punctelor înscrise la or
dinea de zi și a stabilit măsuri de 
intensificare a activității, în ve
derea înfăptuirii neabătute, în toa
te domeniile, a hotărârilor Con
gresului al Xll-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, a ridicării 
României pe o treaptă superioară 
de dezvoltare, a înfăptuirii obiecti
vului fundamental de trecere, în 
acest cincinal, la un nou stadiu de 
dezvoltare a patriei noastre.

în anul 1983 am obținut succese 
importante în dezvoltarea forțelor 
de producție, în înfăptuirea planu
lui de dezvoltare economico-socâa- 
lă și în ridicarea nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregului 
popor.

Producția industrială marfă a 
crescut cu 4,7 la sută față de
1982.

în agricultură, în condițiile de 
secetă cunoscute, am obținut o 
producție de aproape 20 milioane 
tone de cereale ; au crescut efec
tivele de animale la toate specii
le, precum și producția animalieră.

S-a realizat un important vo
lum de investiții, s-au pus în pro
ducție un număr mare de noi ca
pacități de producție.

Succese importante au fost ob
ținute în activitatea de cercetare 
științifică, în învățămint și cultu
ră — factori de importanță deo
sebită în construcția societății so
cialiste multilateral dezvoltate.'

Rezultatele importante obținute 
în dezvoltarea economico-socialâ 
se reflectă sintetic în creșterea ve
nitului național, a productivității 
muncii, a eficienței și rentabilită
ții întregii activități economice.

S-au dezvoltat, de asemenea, re
lațiile economice internaționale. în 
anul trecut am realizat o balanță 
comercială activă, de peste 2,4 mi
liarde dolari.

Pe baza acestor rezultate se poa
te spune că anul 1983 a constituit 
un moment important în depăși
rea unor contradicții și greutăți 
care s-au manifestat în primii doi 
ani ai actualului cincinal, asigu
rând astfel condițiile corespunză
toare pentru intensificarea activi
tății în toate domeniile în anii 
1984 și 1985, precum și pentru 
realizarea prevederilor planului de 
dezvoltare economico-socială pe 
întregul cincinal.

Rezultatele obținute tn dezvol
tarea generală a patriei de
monstrează, cu puterea de netăgă
duit a faptelor, forța economiei 
nodstre, superioritatea orânduirii 
socialiste, capacitatea creatoare a 
clasei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a întregului nostru po
por de a învinge orice greutăți, de 
a asigura mersul ferm înainte al 
României pe calea socialismului și 
comunismului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Subliniind, cu îndreptățită mîn- 
drie, marile realizări, nu putem 
trece însă cu vederea unele lipsuri 
care au continuat să se manifeste 
și în anul trecut. Trebuie să spu
nem deschis că, dacă în toate 
sectoarele s-ar fi lucrat cu mai 
multă răspundere și s-ar fi dat do
vadă de o mai bună organizare, de 
ordine și disciplină, se puteau ob
ține realizări mult mai mari. De 
aceea, se impune să luăm măsuri 
ferme pentru lichidarea lipsurilor 
și pentru îmbunătățirea activității 
în toate domeniile. Trebuie să 

tragem învățămintele corespunză
toare, atît din rezultatele pozitive 
— și să generalizăm tot ceea ce • 
s-a dovedit bun — cit și din lipsu
rile, minusurile care s-au mani
festat. Să acționăm cu toată hotă
rîrea pentru ridicarea nivelului ac
tivității corespunzător sarcinilor 
puse de Congresul al Xll-lea, în 
vederea asigurării înfăptuirii ne
abătute a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare spre comunism.

Stimați tovarăși,
Planul pe 1984 prevede un ritm 

de dezvoltare superior față de 1983. 
Avem tot ce este necesar pentru 
creșterea producției industriale cu 
cel puțin 7 la sută și pentru reali
zarea unei înalte productivități a 
muncii și eficienței economice.

Pe primul trimestru al acestui 
an se prevede realizarea prevede
rilor planului la indicatorii de 
bază. Trebuie însă să avem în ve
dere că planul pe primele trei luni 
a fost stabilit la un nivel ceva mai 
mic față de prevederile planului 
anual. De aceea, în trimestrul II 
și în următoarele luni va trebui să 
realizăm un ritm de creștere a pro
ducției industriale mai mare de 
7 la sută. Același lucru este valabil 
și pentru toți ceilalți indicatori al 
planului.

Așa cum se subliniază și în pla
nul pe acest an‘, în spiritul hotărâ
rilor Congresului al Xll-lea și ale 
Conferinței Naționale, trebuie să 
punem în continuare pe primul 
plan realizarea programului ener
getic și de materii prime. Trebuie 
să acționăm cu toată hotărârea 
pentru realizarea producției de căr
bune, de minereuri, a producției de 
petrol și la toate celelalte materii 
prime pe acest an. Consider că fe
lul în care s-au prezentat aici lu
crurile de conducătorii unor minis
tere nu demonstrează că au tras 
toate concluziile necesare din acti
vitatea din trecut, că nu au înțeles 
că trebuie să se pună capăt justifi
cărilor, să se acționeze cu toată 
hotărârea în vederea realizării în 
întregime a prevederilor planului, 
a producției fizice, la toți indica
torii.

Se impune să acționăm cu mai 
multă hotărire in vederea reducerii 
consumurilor energetice, de com
bustibil, de carburanți, a consumu
rilor materiale în gene al, în con
formitate cu prevederile planului, 
cu normele 'de consum stabilite.

Este, de asemenea, necesar să 
luăm toate măsurile în vederea 
sporirii -gHadului de recuperare și 
de refolosire a materialelor și sub- 
ansamblelor. Pentru asigurarea 
unei bune aprovizionări tehnico- 
materiale în vederea desfășurării 
ritmice a producției sînt necesare 
măsuri ferme pentru realizarea 
prevederilor planului în domeniul 
asigurării bazei tehnico-materiale, 
a unei mai bune cooperări în pro
ducție între ministere și chiar în 
cadrul acelorași ministere.

în acest sens, este necesar ca 
atît Comitetul de Stat al Planifi
cării, cît și Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlu
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe să 
urmărească mai îndeaproape și să 
asigure înfăptuirea neabătută a tu
turor celor stabilite.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm ridicării continue a cali
tății și nivelului tehnic al produc
ției. Toate ministerele, toate cen
tralele și întreprinderile trebuie să 
acționeze cu toată hotărîrea în di
recția înfăptuirii programului sta
bilit' în acest domeniu, pentru a 
folosi la maximum capacitățile mo
derne de care dispunem, în vede
rea realizării unor produse de înal
tă tehnicitate și calitate. Să acțio
năm cu toată hotărîrea pentru în
făptuirea obiectivului stabilit de 
Congresul al Xll-lea privind rea
lizarea unei noi calități a muncii 
și vieții în toate sectoarele !

Este necesar să acționăm mal 
ferm m direcția concentrării și spe
cializării producției, pentru a asi
gura condițiile necesare unui con
trol corespunzător și unei execuții 
ireproșabile a produselor. Sînt ne
cesare măsuri pentru organizarea 
mai bună a controlului calității 
produselor, pentru a încheia orga
nizarea standurilor și a celorlalte 
măsuri de control al producției. Să 
aplicăm ferm controlul fiecărui 
produs, al fiecărui subansamblu și 

să se renunțe cu desăvîrșire la me
toda controlului prin sondaj al pro
duselor. Nu mai trebuie să se ad
mită ca nici un subansamblu, nici 
o piesă să intre pe linia de montaj 
dacă nu a fost verificată în prea
labil și dacă nu are pe ea apro
barea sau bonul de a trece la mon
taj. De asemenea, fiecare produs 
finit trebuie să fie controlat bucată 
cu bucată. Să punem capăt practi
cii, care s-a dovedit cu totul ne
corespunzătoare, a controlului prin 
sondaje, care, de fapt, deschide ca
lea livrării — atît în țară, cît și în 
străinătate — a unor produse care 
nu corespund cerințelor de calita
te sau exigențelor celor care le-au 
comandat.

Avem o industrie modernă, do
tată în cea mai mare parte la ni
velul cel mai înalt al tehnicii mon
diale ; am investit miliarde de do
lari în această industrie. Acum este 
necesar să obținem folosirea la în
treaga capacitate a tuturor unități
lor și să asigurăm ca toate produ
sele industriei românești să fie 
realizate la cel mai înalt nivel, în 
conformitate cu cerințele revolu
ției tehnico-științifice, cu Progra
mul de ridicare a nivelului tehnic 
și calității produselor.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm creșterii mai puternice a 
productivității muncii, pe baza or
ganizării mai bune a întregii ac
tivități, a mecanizării și automati
zării producției. Trebuie să spu
nem deschis că rezultatele din 
1983 sînt nemulțumitoare, că pro
gresele obținute în creșterea pro
ductivității muncii sînt încă mici 
față de posibilitățile pe care le 
avem, de ceea ce trebuie să reali
zăm in acest domeniu.

în toate ramurile industriale 
avem adoptate programe pe ra
muri și subramuri ; ele dau o per
spectivă îndelungată organizării 
producției, dezvoltării sectoarelor 
respective. Din păcate însă, mul
te ministere nu urmăresc și nu iau 
măsurile necesare pentru realiza
rea acestor programe în sectoarele 
respective, nu se preocupă de îm
bunătățirea și perfecționarea lor 
spre a le ține la zi — ca să mă 
exprim așa — cu ceea ce trebuie 
realizat în continuare.

Este, deci, necesar ca toate mi
nisterele, centralele și întreprin
derile, consiliile de conducere ale 
oamenilor muncii, de la toate nive
lurile, să acționeze cu mai multă 
fermitate și hotărîre pentru reali
zarea programelor, pentru îndepli
nirea planului în cele mai bune 
condiții.

Să facem totul pentru consolida
rea realizărilor din 1983 și ridica
rea industriei noastre la un nivel 
tot mai înalt de dezvoltare ! Să în
deplinim prevederile pe acest an 
— și avem condiții chiar să depă
șim planul — să pregătim temei
nic înfăptuirea planului pe 1985, a 
întregului plan cincinal ! Dispu
nem de tot ce este necesar pen
tru aceasta. Avem o puternică 
clasă muncitoare, dispunem de 
cadre tehnice cu o înaltă expe
riență ; acționînd în deplină uni
tate, oamenii muncii, sub condu
cerea organizațiilor de partid, pot 
soluționa cu succes toate proble
mele, pot asigura dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei și crearea 
condițiilor pentru ridicarea con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a națiunii noastre — țelul 
suprem al politicii partidului, e- 
sența societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o edificăm 
în România.

Stimați tovarăși,
în domeniu] agriculturii trebuie 

să obținem o recoltă-record în 
acest an. Am discutat pe larg, în 
consfătuirile de lucru, despre acti
vitatea legată de creșterea mai 
puternică a producției agricole. In 
acest an, condițiile de umiditate 
sînt mult mai bune decît în 1983 ; 
datorită timpului rece, avem însă 
o rămînere în urmă de cel puțin 
două săptămîni la lucrările agri
cole de primăvară. De aceea, tre
buie să trecem imediat, cu toate 
forțele, la realizarea însămînțări- 
lor și a celorlalte lucrări, unind 
de fapt epoca I, a II-a și a IÎI-a 
într-o epocă unică, asigurînd, deci, 
realizarea concomitentă a tuturor 
lucrărilor de însămînțări și a ce
lorlalte lucrări de primăvară. Tre
buie să luăm toate măsurile pen
tru a asigura încadrarea în terme
nele optime de realizare a tuturor 

lucrărilor agricole, creînd astfel 
condițiile corespunzătoare pentru a 
obține o bună recoltă la producția 
vegetală.

în zootehnie avem o situație 
bună ; recensămîntul a evidențiat 
o creștere importantă a efectivelor 
la bovine, la ovine, la porcine, 
unde sintem, de fapt, la nivelul 
anuluj 1985 și chiar aproape la ni
velul lui 1990, ținînd seama de pfe- 
vederîle pe care le avem în vedere 
pentru creșterea efectivului de por
cine. Avem, de asemenea, o situație 
bună la păsări. De aceea, apre
ciem că sînt create toate condiții
le pentru a asigura creșterea pro
ducției animaliere. în . acest tri
mestru avem o creștere importantă 
a producției de lapte, de carne, de 
ouă și altele. Totodată, avem con
diții să realizăm în întregime e- 
fectivele prevăzute în planul pe 
acest an.

Sînt necesare măsuri hotărâte 
pentru înfăptuirea prevederilor în 
legumicultura șl vitipomicultură, 
în așa fel încît să asigurăm, în 
bune condiții, atît buna aprovizio
nare a populației, satisfacerea tu
turor necesităților economiei na
ționale, precum și disponibilități 
pentru export.

Și în agricultură sînt necesare 
măsuri hotărâte pentru realizarea 
tuturor programelor pe care le a- 
vem pe diferite ramuri sau sub
ramuri din acest important sector 
al economiei noastre naționale. 
Dispunem, deci, și în agricultură, 
de tot ce este necesar, atît de baza 
materială, cît și de forța de muncă 
necesară. Avem o țărănime capa
bilă, care acționează cu hotărîre ; 
avem buni tehnicieni și specialiști. 
Unind toate aceste forțe, organi- 
zînd mai bine întreaga activitate, 
întărind ordinea și disciplina, pu
tem să realizăm în acest an recol
tele stabilite, să obținem o recoltă 
agricolă record.

Stimați tovarăși,
Este necesar să acordăm mai 

multă atenție realizării în între
gime a amplului program de in
vestiții pe acest an. Trebuie să 
facem aceasta, cu atît mai mult 
(Continuare in pag. a IlI-a)

HOTĂRÎREA
Plenarei 

Comitetului 
Central 

al Partidului 
Comunist 

Român 
din 21-22 martie 1984 

ÎN PAGINA A II-A

A



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 23 martie 1984

- - - - - - - - - 7-HOTĂRÎREA- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român

din 21-22 martie 1984
Plenara Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, intrunitâ sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, în zilele 
de 21—22 martie a.c„ a luat in dezbatere 
următoarele probleme inscrise pe ordinea 
de zi :

1. Raportul Consiliului de Miniștri eu pri
vire la ' realizarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a României 
pe anul 1983 și pe primele două luni ale 
anului in curs, măsurile pentru înfăptuirea 
integrală a sarcinilor stabilite pe 1984.

2. Proiectul de Hotărire privind cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiim
perialistă.

3. Raportul privind activitatea organizato
rică și politico-educativă desfășurată in 
anul 1983 de organele și organizațiile de 
partid pentru înfăptuirea hotăririlor Congre
sului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

4. Raportul cu privire la activitatea des
fășurată în anul 1983 de către organele de 
partid, de stat și organizațiile de masă 
pentru înfăptuirea politicii de cadre a parti
dului.

5. Raportul privind activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor muncii in anul
1983. *

6. Raportul privind activitatea Internațio
nală a partidului și statului in 1983 și prin
cipalele orientări ale politicii externe in anul
1984.

7. Unele probleme organizatorice.
1. Examinind și aprobind Raportul Consi

liului de Miniștri, Plenara a apreciat că gu
vernul, ministerele, centralele, întreprinde
rile, toate unitățile din economie au acțio
nat ferm pentru transpunerea în viață a 
orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la ridicarea pe un 
plan superior al nivelului calitativ al muncii 
și producției, realizarea cu prioritate a pro
ducției pentru export, creșterea productivi
tății muncii, economisirea resurselor mate
riale, utilizarea cu maximum de randament 
a puternicului potențial tehnic și productiv 
creat in anii construcției socialiste.

In cadrul dezbaterilor, s-au evidențiat 
realizările obținute, în 1983, in industrie, in 
dezvoltarea bazei de materii prime și ener
getice, în prelucrarea superioară a tuturor 
resurselor, ridicarea nivelului tehnic șl cali
tativ al produselor, in înfăptuirea obiecti
velor de investiții. Totodată, au fost relevate 
rezultatele obținute in sporirea producției 
agricole vegetale și animale. A fost relie
fată contribuția de seamă a cercetării știin
țifice românești la dezvoltarea și moderni
zarea economiei naționale. S-a subliniat, în 
același timp, că, anul trecut, s-a realizat 
un sold excedentar ai balanței comerciale, 
pa urmare a diversificării activității de co
merț exterior și a dezvoltării relațiilor inter
naționale de cooperare economică, tehnică 

^șT științifică.

Apreciind rezultatele înregistrate anul tre
cut, precum și succesele obținute in pri
mele două luni ale acestui an, Plena
ra a subliniat necesitatea folosirii între
gii baze materiale și umane de care dis
pune economia noastră națională, pen
tru a se asigura creșterea continuă a 
calității și competitivității produselor româ
nești, sporirea productivității muncii, dimi
nuarea consumurilor de materii prime, ma
teriale și combustibili, ridicarea eficienței 
economice in toate domeniile de activitate, 
îndeplinirea integrală a planului pe 1984 și 
pe întregul cincinal. Totodată,*Plenara  a re
levat necesitatea de a se acționa cu hotă- 
rîre pentru valorificarea potențialului exis
tent în agricultură, care dispune de tot ce 
este necesar pentru a se obține o recoltă 
agricolă record în acest an.

Plenara a cerut concentrarea tuturor for
țelor pentru realizarea întregului volum de 
investiții din acest an, pentru darea în func
țiune, la termen și la parametrii prevâzuți, 
a noilor capacități și obiective economice.

Plenara a apreciat că sînt asigurate toate 
condițiile in vederea îndeplinirii Integrale a 
planului pe anul 1984, an hotăritor pentru 
înfăptuirea prevederilor întregului cincinal.

Plenara adresează organelor și organiza
țiilor de partid, comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii chemarea de a acționa cu dă
ruire și fermitate pentru îndeplinirea ritmică 
a producției, pentru crearea unor produse 
de inaltâ calitate, competitive pe plan mon
dial, pentru sporirea mai accentuată a pro
ductivității muncii și a eficienței economice, 
pentru obținerea unor recolte agricole re
cord, pentru înfăptuirea obiectivului stabilit 
de Congresul al Xll-lea al partidului - reali
zarea unei noi calități a muncii și a vieții.

2. Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat Ho- 
tărirea cu privire la cea de-a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare socială șl 
națională,*  antifascistă și antiimperialistă și 
Planul de măsuri cuprinzînd acțiunile ce vor 
fi organizate cu prilejul acestei aniversări.

Plenara a relevat cu satisfacție că. la cea 
de-a 40 aniversare a revoluției de la 23 
August, poporul român se prezintă cu vic
torii istorice în toate domeniile de activi
tate. Dintr-o țară agrară slab dezvoltată, 
România a devenit un stat industrial-agrar 
cu o industrie puternică, modernă, cu o 
agricultură socialistă în plin progres, cu un 
nivel de viață materială și spirituală in con
tinuă creștere. S-a subliniat că un loc de im
portanță hotăritoare în această epocă istori
că îl ocupă etapa inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului - cea mai bogată 
in înfăptuiri din întreaga istorie a țării 
noastre. Plenara a apreciat că toate marile 
realizări ale acestei perioade sînt indisolu
bil legate de numele și activitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care conduce cu 

-strălucire destinele patriei, ale poporului 
român pe calea socialismului și comunis
mului, bunăstării și păcii.

In același timp, s-a evidențiat că, dato
rită politicii sale externe juste și dinamice, 

Inițiativelor și acțiunilor consacrate păcii, 
destinderii și colaborării Internaționale, 
participării active la soluționarea construc
tivă a marilor probleme ale epocii noastre, 
România și-a cucerit un meritat prestigiu 
pe arena internațională.

Hotărirea și planul de măsuri prevăd ca 
aniversarea zilei de 23 August - marea săr
bătoare națională a poporului român - să 
fie marcată, in întreaga țară, prin desfășu
rarea unor ample acțiuni politice și orga
nizatorice pentru realizarea, în cele mai 
bune condiții, a pionului de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe 1984 și pe întregul cinci
nal, o prevederilor Programului partidului 
de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism. Totodată, măreața aniversare va 
fi marcată prin intensificarea muncii ideo
logice și cultural-educative de masă, care 
să pună puternic in lumină însemnătatea 
revoluției de la 23 August, profundele 
transformări revoluționare petrecute in viața 
societății in cei 40 de oni care au trecut 
de la eliberarea patriei, perspectivele lumi
noase de progres și bunăstare pe care is
torica victorie din august le-a deschis în
tregii noastre națiuni.

Comitetul Central ișl exprimă convingerea 
că gloriosul jubileu de la 23 August va fi 
intimpinat de comuniști, de toți oamenii 
muncii din patria noastră, de întregul po
por cu noi și strălucite succese in infâp- 
tuirea politicii partidului, în înflorirea multi
laterală a țării, in înălțarea României pe 
trepte tot mai înalte de civilizație și pro
gres.

3. Plenara a analizat și aprobat Raportul 
privind activitatea organizatorică și politi
co-educativă desfășurată in anul 1983 de 
organele și organizațiile de partid pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xll-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului.

In cursul dezbaterilor s-a subliniat că or
ganele și organizațiile de pqrtld au acțio
nat cu consecvență și fermitate pentru apli
carea neabătută in viață a noilor perfec
ționări aduse organizării și conducerii în
tregii activități economico-sociale, înfăp
tuirea programelor speciale elaborate din 
inițiativa și sub directa îndrumare a secre
tarului general al partidului. In acest ca
dru, s-a apreciat că un rol deosebit de 
important în asigurarea întăririi necontenite 
a capacității organizatorice și politico-edu
cative a organelor și organizațiilor de partid 
l-a avut cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
de la Mangalia, din anul 1983. care a ja
lonat cu claritate căile și mijloacele de 
acțiune pentru creșterea continuă a forței 
și unității partidului.

Plenara a relevat că, pornind de la opre- 
cierea făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia Partidul Comunist 
Român îndeplinește rolul de centru vital al 
întregii noastre națiuni, organele și organi
zațiile de partid au situat statornic in cen
trul preocupărilor lor îmbunătățirea muncii 

de primire in partid, întărirea numerică și 
calitativă a rindurilor partidului.

Plenara C.C. al P.C.R. a cerut organelor 
și organizațiilor de partid să acționeze și 
pe mai departe cu toată fermitatea și con
secvența pentru întărirea continuă a rîndu- 
rilor partidului, pentru desfășurarea in con
tinuare a unei vaste munci politico-educa
tive, pentru creșterea rolului conducător al 
partidului in toate domeniile, pentru mobi
lizarea tuturor oamenilor muncii la îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan, pe 
anul 1984, intîmpinînd astfel cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă 
și cel de-al Xlll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român cu noi și tot mai mari 
succese în toate sferele de activitate.

4. A fost analizat și aprobat Raportul cu 
privire la activitatea desfășurată în anul 
1983 de organele de partid, de stat și orga
nizațiile de masă pentru înfăptuirea politicii 
de cadre a partidului.

Plenara o apreciat că, anul trecut, or
ganele de partid, de stat și organizațiile 
de masă, sub îndrumarea directă a secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au manifestat o preocupare 
crescîndă pentru selecționarea, pregătirea și 
promovarea in diferite domenii ale muncii 
de partid și de stat, ale activității economi
ce și sociale, a unor cadre cu o inaltâ pre

gătire politică, profesională și culturală, ca
pabile să traducă în viață hotăririle Con
gresului al Xll-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, programele prioritare de dez
voltare mai rapidă a unor ramuri și sec
toare ale economiei naționale.

Comitetul Central a constatat cu satisfac
ție că organele și organizațiile de partid 
și-au intensificat preocuparea pentru pre
gătirea multilaterală șl educarea in spirit 
revoluționar a cadrelor, a tuturor comuniș
tilor, pentru ridicarea nivelului lor de cu
noștințe politico-ldeologice și profesionale, 
creșterea competenței și răspunderii în în
deplinirea sarcinilor ce le revin.

In vederea îmbunătățirii în continuare a 
muncii de selecționare, pregătire și promo
vare a cadrelor. Plenara a stabilit o serie 
de măsuri menite să asigure toate domeni
ile de activitate cu cadre temeinic pregătite 
din punct de vedere politic și profesional, 
cu un profil moral înaintat, gata să slujeas
că fără preget interesele poporului, cauza 
socialismului.

5. A fost analizat și aprobat Raportul pri
vind activitatea de rezolvare a propuneri
lor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oa
menilor muncii în 1983.

Plenara a apreciat că, pe baza orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, organe
le de partid și de stat, toți cel învestiți prin 
lege cu sarcini in acest domeniu, au desfă
șurat, anul trecut, o activitate susținută, au 
acordat o atenție sporită examinării și so
luționării problemelor de ordifi general și de 
interes personal ale oamenilor muncii.

Prin scrisorile adresate conducerii parti
dului, organelor de partid și de stat, oame

nii muncii din toate categoriile sociale și-au 
exprimat acordul cu hotăririle adoptate și 
măsurile întreprinse de conducerea partidu
lui și statului, cu indicațiile și orientările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu privind îmbu
nătățirea activității economice și perfecțio
narea relațiilor sociale. Totodată, ei și-au 
manifestat adeziunea deplină față de poli
tica internă a partidului, față de activitatea 
pe care o desfășoară România socialistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu pe plan in
ternațional, in vederea soluționării marilor 
probleme ale lumii contemporane, îmbună
tățirii relațiilor dintre state, asigurării secu
rității și păcii în lume.

Plenara a cerut organelor șl organizațiilor 
de partid, conducerilor ministerelor și celor
lalte instituții, organizațiilor centrale și lo
cale de stat, de masă și obștești să ia mă
suri hotărîte pentru creșterea nivelului cali
tativ al activității de rezolvare a scrisorilor 
și a problemelor ridicate la audiențe, in 
spiritul hotăririlor Congresului al Xll-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, al in
dicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru stimularea, și pe această cale, a 
participării maselor la efortul general de 
perfecționare continuă a activității economi, 
eo-sociale, condiție esențială a dezvoltării 
democrației muncitorești, revoluționare, in 
patria noastră.

6. A fost dezbătut și aprobat Raportul 
privind activitatea internațională a partidu
lui și statului nostru in anul 1983 și princi
palele orientări ale politicii externe în anul 
1984.

Plenara a dat o deosebită apreciere poli
ticii externe active de colaborare, destindere 
și pace pe care o promovează România. S-a 
subliniat că activitatea internațională a 
partidului și statului nostru s-a desfășurat, 
în anul 1983, în conformitate cu obiectivele 
trasate de Congresul al Xll-lea și Conferin
ța Națională ale partidului, cu orientările 
și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
inspiratorul și promotorul strălucit al poli
ticii externe românești, personalitate proemi
nentă a vieții internaționale contemporane, 
care se bucură de o înaltă prețuire și un 
larg prestigiu în rîndul tuturor popoarelor 
lumii.

S-a subliniat că în realizarea politicii ex
terne a partidului și statului o importanță 
deosebită au avut-o intîlnirile și convorbi
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi 
de ștate și guverne, contactele și schimbu
rile de păreri cu conducători de partide și 
ai mișcărilor de eliberare națională, pri
mirea unor personalități ale vieții politice, 
economice și social-culturale din diferite 
țări. Cu aceste prilejuri cu fost semnate o 
serie de importante documente — tratate de 
prietenie și colaborare, declarații și comuni
cate comune, acorduri și programe de co
laborare in diverse domenii, care au extins 
cadrul ’bolițic și juridic al dezvoltării rela
țiilor bilaterale și conlucrării cu alte state.

A fost relevată activitatea susținută des
fășurată, anul trecut, de partidul și statul 
nostru în vederea întăririi și adinclrii colabo

rării, cooperării și solidarității cu toate ță
rile socialiste, în primul rînd cu cele vecine. 
Totodată, a fost reliefată atenția deosebită 
acordată extinderii și diversificării relațiilor 
cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate. 
In spiritul principiilor coexistenței pașnice, al 
participării active la diviziunea internaționa
lă a muncii, s-a acționat pentru dezvoltarea 
raporturilor României cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

Plenara a apreciat în mod deosebit preo
cuparea statornică a Partidului Comunist 
Român de a dezvoltă relațiile de colaborare 
și solidaritate cu partidele comuniste și mun
citorești, raporturile de conlucrare cu parti
dele socialiste, social-democrate, parti
de de guvernămînt, cu alte forțe democra
tice, organizații politice și mișcări de elibe
rare națională, pe baza egalității în drep
turi, neamestecului în treburile interne, res
pectului Independenței și al dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine stătă
tor linia politică.

Relevînd că activitatea partidului și sta
tului nostru in domeniul politicii externe s-a 
desfășurat, in anul 1983, in condițiile agra
vării serioase a situației internaționale, Ple
nara a apreciat activitatea susținută, multi
laterală, depusă de România socialistă, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru onrirea 
cursului periculos al înarmărilor în Europa 
și în întreaga lume, edificarea unui climat 
de încredere și sșcuritate pe continent, pen
tru dezvoltarea colaborării multilaterale în 
Balcani, pentru prevenirea și încetarea con
flictelor militare, eliminarea stărilor de ten
siune și soluționarea oricăror probleme liti
gioase pe cale politică, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român a hotărît ca activitatea internaționa
lă a partidului și statului nostru în 1984, 
anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și al celui de-al 
Xlll-lea Congres al partidului, să fie consa
crată, in continuare, dezvoltării colaborării 
și solidarității cu toate popoarele lumii, cu 
forțele revoluționare, progresiste, democrati
ce, antiimperialiste de pretutindeni, trium
fului idealurilor de libertate și indeoendență 
ale popoarelor, opririi cursei înarmărilor și 
trecerii la măsuri concrete de dezarmare, 
și în primul rind la dezarmare nucleară, 
cauzei păcii si colaborării intre toate națiu
nile lumii, edificării unei lumi mal drepte și 
mol bune pe planeta noastră.

Plenara iși exprimă convingerea că Im
portantele documente adoptate vor întruni 
adeziunea comuniștilor, a întregului popor și 
Iși manifestă încrederea că eroica noastră 
clasă muncitoare, țărănimea, intelectualita
tea, toți oamenii muncii iși vor intensifica 
eforturile pentru a intîmpina cu noi și în
semnate realizări, în toate domeniile, cele 
două mari evenimente din viața partidului 
și a țării - a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă și al Xlll-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

RAPORTUL GUVERNULUI 
prezentat de tovarășul CONSTANTIN DĂSCÂLESCU

In anul 1983 — se spune in ra
port — guvernul, ministerele, cen
tralele, întreprinderile, tonte unități
le din economie au pus la baza în
tregii lor activități transpunerea in 
viață a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu privi
re la ridicarea pe un plan superior a 
nivelului calitativ al muncii și pro
ducției în toate sectoarele, realiza
rea cu prioritate a producției pen
tru export, creșterea productivității 
muncii, economisirea resurselor ma
teriale, utilizarea cu maximum de 
randament a puternicului potențial 
tehnic și productiv creat în anii con
strucției socialiste. Așa cum a apre
ciat Comitetul Politic Executiv, în 
anul care a trecut, în condiții econo
mice internaționale grele, producția- 
marfă industrială a sporit cu 4.7 la 
sută, obținîndu-se o depășire a pla
nului cu aproape 14 miliarde lei. 
Prin intensificarea acțiuni! factorilor 
calitativi, sporul producției indus
triale realizate in anul 1983 a fost de
1,3 ori mai mare decit cel din pri
mii doi ani ai cincinalului. în a- 
ceastă perioadă s-a acordat o aten
ție deosebită dezvoltării bazei pro
prii de materii prime și energetice, 
recuperării și refolosirii materiale
lor rezultate din procesele de pro
ducție și consum, prelucrării supe
rioare a tuturor resurselor ș’ ridică
rii nivelului tehnic și caiitatic al 
produselor industriei românești.

O contribuție de seamă la bunul 
mers al Întregii activități din econo
mie in anul 1983 și-a adus-o activi-
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tatea de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică, desfășurată pe 
baza programelor elaborate cu apor
tul șl sub conducerea directă a tova
rășei Elena Ceaușescu, prin a cărei 
laborioasă activitate s-a asigurat o- 
rientarea fermă a potențialului știin
țific și tehnic în direcția rezolvării 
unor probleme fundamentale ale 
dezvoltării noastre.

In agricultură — se precizează in 
raport — ,cu toate condițiile climati
ce nefavorabile, recolta obținută asi
gură acoperirea necesităților econo
miei naționale. De asemenea, din 
recensămintul animalelor, recent iu- 
cheiat, rezultă creșteri importante la 
toate speciile de bază, ceea ce va a- 
sigura, în anii următori, sporuri în
semnate ale producțiilor de carne, 
lapte, ouă și alte produse animale.

Progr mul de investiții realizat în 
anul 1983 a asigurat dezvoltarea, in 
continuare, ar forțelor de producție, 
creșterea producției materiale și a 
venitului național. In anul trecut s-a 
realizat, pe ansamblul economiei, 
din fondurile statului, un volum de 
investiții de circa 215 miliarde lei și 
s-au pus în funcțiune fonduri fixe 
în valoare de peste 195 miliarde lei.

In domeniul comerțului exterior, 
prin acțiunile hotărîte întreprinse de 
conducerea partidului pentru spori
rea volumului și a eficienței expor

tului, precum și pentru stabilirea la 
strictul necesar a importurilor, in a- 
nul trecut s-a realizat un sold exce
dentar al balanței comerciale de pes
te 2,4 miliarde dolari, fapt care a 
permis achitarea unei părți impor
tante din datoria externă.

Aplicarea fermă a principiilor 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, perfecționarea, în conti
nuare,' a mecanismului economlco-fi- 
nanciar și a sistemului de retribuire 
a muncii au contribuit la creșterea 
răspunderii oamenilor muncii față 
de rezultatele economice din fie
care unitate.

Rezultatele bune obținute In dez
voltarea producției materiale și în 
ridicarea eficientei întregii activități 
economice s-au concretizat prin spo
rirea, în anul 1983. a venitului na
țional cu 3,4 la sută, față de 2,4 la 
sută cit s-a realizat, in medie, anual 
în perioada 1981—1982. Beneficiile 
și celelalte acumulări bănești au 
crescut cu 8,8 la sută, iar bugetul 
s-a încheiat cu excedent, asigurîn- 
du-se în acest fel consolidarea echi
librului financiar, monetar și valu
tar, precum și o circulație monetară 
sănătoasă.

Trebuie subliniat în mod deose
bit — se spune in raport — că, în 
timp ce pe olan mondial viața eco- 
nomico-socială este puternic marca
tă de recesiune și somai, realizările 
obținute în economie au permis ca 
în țara noastră să se treacă la ma
jorarea retribuției și înfăotuirea 
altor măsuri pentru ridicarea nive
lului de trai al poporului. De la 1 

septembrie 1983 pînă în prezent, 
peste 4,6 milioane de oameni ai 
muncii, reprezentind aproape două 
treimi din personalul muncilor, au 
beneficiat de majorarea retribuții
lor.

Rezultatele pozitive ale anului 
1983 dovedesc, incă o dată, justețea 
și realismul politicii Partidului Co
munist Român, rolul determinant al 
gindirii creatoare a secretarului ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in elaborarea și aplicarea in viață 
a acestei politici, al cărei scop su
prem il constituie bunăstarea între
gii societăți, dezvoltarea multilate
rală a omului. Aceste rezultate sin
tetizează încrederea deplină a între
gului popor in politica partidului 
nostru, capacitatea organelor și or
ganizațiilor de partid de a mobiliza 
și uni toate forțele în direcția în
făptuirii neabătute a Programului 
de dezvoltare multilaterală a socie
tății noastre socialiste.

In continuare, arătind că rezulta
tele obținute anul trecut nu reflectă 
pe deplin marile resurse de care 
disoune economia națională și efor
turile care s-au făcut de eătre stat 
pentru înzestrarea și modernizarea 
acesteia, raportul precizează că gu
vernul, ministerele, centralele, toa
te unitățile economice vor trebui să 
acționeze cu toată fermitatea pen
tru transpunerea in viață a progra
melor speciale aprobate de Plen ma 
C C. al P C R. din noiembrie 1983, 
cu privire la creșterea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, valo
rificarea superioară a materiilorpri- 
me, materialelor și energiei, redu
cerea substanțială a costurilor de 
producție, creșterea mai accentuată 
a oroductivității muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei în toate sectoa
rele de activitate.

In acest an eforturile vor fi con

centrate pentru îndeplinirea cu prio
ritate a sarcinilor privind dezvolta
rea bazei proprii de materii prime 
și energetice, realizarea producției 
fizice in structura planificată, creș
terea mai rapidă a producției în sec
toarele industriei prelucrătoare de 
mare tehnicitate, sporirea susținută 
a exporturilor și raționalizarea im
porturilor, . in vederea realizării unei 
balanțe comerciale excedentare. Se 
va acționa cu mai multă fermitate 
pentru obținerea, în anul 1984, a 
unor producții agricole record, pu
nerea în funcțiune, la termenele pla
nificate, a tuturor obiectivelor de 
investiții, aplicarea fermă a rezul
tatelor cercetării științifice in pro
ducție, creșterea eficienței economi
ce în toate sectoarele de activitate, 
ridicarea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
popor.

Planul pe 1984 asigură, prin pre
vederile sale, toate condițiile mate
riale și financiare necesare îndepli
nirii întocmai a acestor sarcini.

In continuare, în raport se arată 
că, in perioada care a trecut de la 
începutul anului, s-au obținut noi 
succese în toate ramurile economiei 
naționale. In industrie, planul pro- 
ducției-marfă a fost realizat, in pri
mele două luni, in proporție de
100,3 la sută, obțlnindu-se, față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, un spor de aproape 1,8 mi
liarde lei și o creștere de 4,5 la sută.

Raportul face, apoi, o analiza amă
nunțită, exigentă a felului in care 
ministerele, centralele industriale, 
unitățile economice acționează pen
tru îndeplinirea la toți indicatorii a 
planului pe acest an și indică măsu
rile ce trebuie luate in fiecare dome
niu in vederea îmbunătățirii întregii 
activități, a creșterii eficienței eco
nomice.

In etapa actuală, se spune In 
raport, se impune, mai mult ca ori- 
cind — așa cum ne-a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu — ca in 
centrul activității noastre să punem 
ridicarea continuă a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor. Planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socialâ a țării pe anul 1984 prevede 
că se vor asimila noi produse și 
materiale, astfel ca in toate ramurile 
prelucrătoare ale industriei republi
cane producția-marfă să fie realizată 
în anul 1984 în proporție de peste 
35 la sută pe seama produselor noi și 
modernizate introduse în fabricație 
în actualul cincinal.

Pornind de la aceste sarcini și 
finind seama de lipsurile care se 
mai manifestă in acest domeniu — 
pe bună dreptate criticate exigent 
de conducerea partidului — se im
pune să acționăm cu maximă fermi
tate pentru mobilizarea tuturor for
țelor de care dispunem, în vederea 
aplicării in cele mai bune condiții 
a programului și a recentelor măsuri 
aprobate de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Așa cum a indicat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să sporească par
ticiparea nemijlocită a institutelor de 
cercetare, dezvoltare tehnologică și 
proiectare, a cadrelor didactice din 
învățămintul superior Ia moderni
zarea producției, asimilarea și pu
nerea în fabricație de noi materiale 
și produse, reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, com
bustibil și energie, la creșterea ge
nerală a calității și eficienței pro
ducției.

Sarcini de mare însemnătate pen
tru realizarea planului pe 1984 revin 
agriculturii. în acest an va trebui să 
se realizeze o producție de 29 mili
oane tone cereale, iar efectivele de 
animale să ajungă la aproape 8,3 mi
lioane bovine și 14,9 milioane por

cine ; sporuri însemnate se prevăd 
la producția de carne, lapte, lină, 
ouă și alte produse. Realizarea aces
tor sarcini de mare importanță im
pune ca Ministerul Agriculturii și 
industriei Alimentare, consiliile uni
ce agroindustriale, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare și di
recțiile agricole județene să între
prindă măsuri ferme pentru lichi
darea lipsurilor care s-au manifestat 
în anul trecut. Trebuie să se treacă 
cu toate forțele la executarea insă- 
mințării culturilor âe primăvară in 
perioada optimă, aplicarea măsuri
lor stabilite de fertilizare a solului, 
asigurarea densității la hectar și 
executarea tuturor lucrărilor agri
cole potrivit tehnologiilor stabilite ; 
o atenție specială trebuie să se 
acorde creșterii producției în zooteh
nie.

După ce se arată că una din sarci
nile fundamentale ale planului pe 
anul 1984 o reprezintă realizarea 
exportului și restrîngerea la strictul 
necesar a importurilor, in raport se 
precizează : In acest domeniu trebuie 
să luăm toate măsurile, incepind de 
la guvern și pînă la ultima unitate 
economică, pentru ca programul de 
export pe anul 1984 să fie realizat 
atit pe total, cit și pe fiecare 
relație in parte. In mod deosebit 
este necesar să se acționeze pentru 
derularea ritmică a schimburilor co
merciale și realizarea acțiunilor de 
cooperare economică convenite cu 
țările membre ale C.A.E.R. și cele
lalte țări socialiste prin acordurile 
de lungă durată, convențiile de spe
cializare și cooperare, precum și prin 
protocoalele anuale.

In continuare, se relevă că dezvol
tarea economico-socială prevăzută 
în planul pe anul 1984 este susți
nută de un amplu program de in
vestiții conceput să se realizeze în 
condiții de eficiență sporită. In 
acest an urmează să se realizeze un 
volum de investiții de 252 miliarde 
lei și să se pună in funcțiune 480 
capacități de producție importante. 
In raport se arată că toate minis
terele. organele centrale și locale 
trebuie să pună în centrul activității 
lor unirea eforturilor pentru lichi
darea lipsurilor existente, pentru 
darea in exploatare, la termen și la 
parametrii proiectați, a tuturor obiec
tivelor prioritare din domeniul in
dustriei și agriculturii, să la măsuri 
ferme pentru pregătirea în cele mai 
bune condiții a lucrărilor de in
vestiții, folosirea deplină a utila
jelor de construcții și a forței de 
muncă, organizarea muncii în 2 și 3 
schimburi, generalizarea formei de 
retribuire în acord global, în confor
mitate cu măsurile adoptate de 
conducerea partidului, întărirea ordi
nii și disciplinei pe toate șantierele.

In continuare se evidențiază că, în 
ansamblul măsurilor pentru aplica
rea fermă a noului mecanism eco- 
nomico-financiar. o sarcină esențială 
a planului pe anul 1984 o constituie 
creșterea susținută a productivității 
muncii, a eficientei în toate sectoa
rele vieții economice și sociale, așe
zarea întregii activități pe principiile 
autoconducerii și autogestiunii. Pro
gramul privind creșterea productivi
tății muncii, adoptat de plenara Co
mitetului Central din noiembrie 1983 
prevede, pentru acest an, o creștere 
în industrie de 8,9 la sută, iar 
în co-’strnctî’-montai de 6.5 la 
sută. îndeplinirea acestui obiectiv 
impune ca guvernul, ministerele, 
centralele și întreprinderile să ac
ționeze mai hotărît pentru înfăp
tuirea neabătută a măsurilor de mo
dernizare a producției, extinderea 
mecanizării și automatizării, pen
tru aplicarea mai rapidă în produc
ție a rezultatelor cercetării științi
fice, Introducerea noilor tehnolo

gii de fabricație, organizarea mai 
bună a producției și a muncii, per
fecționarea continuă a pregătirii 
profesionale a întregului personal 
muncitor. O problemă deosebit de 
importantă de care depinde echi
librul material al planului — șe 
menționează in raport — o consti
tuie promovarea unei politici ferme 
de economisire a resurselor, apli 
carea cu hotărire a programelor 
speciale aprobate in acest dome
niu. Realizările din lunile ianua
rie și februarie arată că nu toate 
ministerele și unitățile s-au ocupat 
cu răspundere pentru încadrarea in 
consumurile normate. din care 
cauză s-au înregistrat importante 
consumuri suplimentare de combus
tibil, energie, cocs, metal și alte ma
terii prime și materiale. Această 
situație cere din partea ministere
lor, centralelor și întreprinderilor 
o preocupare mai susținută pentru 
aplicarea noilor tehnologii și a ce
lor modernizate, reproiectarea pro
duselor, folosirea de materii prime 
și materiale tipizate, introducerea 
unui regim sevbr de economii in 
toate sectoarele, care să asigure în
cadrarea tuturor unităților in con
sumurile planificate, in primul rind 
a celor din metalurgie, chimie, e- 
nergie electrică, construcții de ma
șini.

Raportul subliniază că întreaga 
politică a partidului are ca țel su
prem ridicarea nivelului de trai și 
a calității vieții poporului nostru. 
Creșterea producției materiale și ri
dicarea eficienței economice prevă
zute în planul pe 1984 asigură re
surse sporite pentru fondul de con
sum. creșterea, în continuare, a veni
turilor tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, îmbunătățirea aprovizio
nării populației, dezvoltarea și di
versificarea prestărilor de servicii, 
înfăptuirea programului construcții
lor de locuințe, lărgirea și moderni
zarea bazei materiale a învățămîn- 
tului, culturii și ocrotirii sănătății.

In încheiere, tovarășul Constantin 
Dâscălescu a spus: Obiectivele și 
sarcinile pe care le avem de Înde
plinit in acest an impun acțiuni con
jugate ale tuturor factorilor de răs
pundere, de la organele de condu
cere colectivă din întreprinderi și 
pină la guvern, in vederea lichidă
rii rapide a neajunsurilor și lipsu
rilor care se mai manifestă în acti
vitatea economică, pentru recupera
rea răminerilor in urmă și înfăptui
rea tuturor prevederilor planului pe 
anul 1984. Trebuie să acționăm, in 
continuare, pentru ridicarea substan
țială a nivelului calitativ al întregii 
noastre activități. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, condu
cerea colectivă nu absolvă pe ni
meni de răspunderea pentru modul 
cum iși realizează sarcinile încre
dințate. In acest spirit, vom situa in 
centrul preocupărilor guvernului, 
ministerelor, centralelor, ale tuturor 
unităților economice perfecționarea 
permanentă a stilului și metodelor 
lor de muncă, astfel incit să rezol
văm, in tot mai bune condiți' opera
tiv și eficient, toate problemele care 
asigură înfăptuirea neabătută a po
liticii partidului și respectarea legi
lor țării.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
toate organele de conducere colec
tivă din economie nu vor precupeți 
nici un efort și vor acționa cu fer
mitate revoluționară pentru realiza
rea cu succes a planului pe 1984, 
pentru ridicarea continuă a eficien
ței economice, a calității întregii ac
tivități, în concordantă deplină cu 
hotăririle Congresului al Xll-lea și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului.
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(Urmare din pag. I)
cu cît, în anul trecut — cu tot 
volumul important de investiții — 
nu s-a realizat în întregime pla
nul și au rămas nepuse în produc
ție un număr important de capa
cități de producție. Este necesar 
să luăm toate măsurile pentru 
realizarea, lună de lună, a inves
tițiilor, pentru punerea la timp în 
producție a noilor capacități și — 
așa cum am discutat recent — 
chiar să devansăm unele investiții. 
Să trecem cu hotărîre la aplicarea 
fermă a acordului global, a luării 
în antrepriză a lucrărilor de con
strucția, legînd astfel mai bine ac
tivitatea și veniturile oamenilor 
muncii de îndeplinirea planului de 
investiții.

Sînt asigurate toate condițiile 
materiale necesare, dispunem de 
forța de muncă, de tot ce este ne
cesar — și trebuie să realizăm 
neabătut programul de investiții, 
în toate sectoarele I

Stimați tovarâți,
In întreaga noastră activitate un 

loc important ocupă dezvoltarea 
continuă a schimburilor interna
ționale, extinderea colaborării și 
cooperării în producție. Deși avem 
o balanță comercială excedentară, 
nu putem fi mulțumiți cu activita
tea de comerț exterior din 1983. Și 
în acest domeniu, dacă se lucra cu 
mai mare răspundere în toate sec
toarele și se realizau la timp con
tractele, puteam să obținem o ba
lanță comercială activă cu aproape 
încă 1 miliard de dolari mai mare, 
poate chiar ceva mai mult. Subli
niez aceasta, deoarece este necesar 
isă se acționeze cu toată fermitatea 
pentru realizarea planului comer
țului exterior pe toate relațiile, atît 
pe țări socialiste, cît și pe devize 
convertibile.

Trebuie să se înțeleagă bine de 
către toate ministerele, de toate 
unitățile economice, de toate comi
tetele județene de partid, de orga
nizațiile de partid că realizarea 
producției pentru export, a expor
tului constituie una din sarcinile 
de importanță hotărîtoare pentru 
desfășurarea în bune condiții a în
tregii activități.

Am mai subliniat și eu alte pri
lejuri că exportul are o pondere 
mare în activitatea noastră econo
mică, că, pe baza exportului, 
creăm condițiile necesare pen
tru a asigura importul de ma
terii prime, materiale și altele, 
de care avem nevoie pentru activi- 
tatea noastră de producție. Cred 
că nu este nevoie să mai insist 
sau — ca să mă exprim așa — să 
fac muncă de lămurire, la acest ni
vel. Trebuie să se înțeleagă bine 
că nu mai putem admite subapre
cierea și neglijarea producției de 
export. Va trebui să luăm măsuri 
hotărîte acolo unde ministerele, 
centralele sau alte unități nu își în
deplinesc cum trebuie obligațiile, 
îndatoririle privind exportul.

Trebuie să dezvoltăm puternic 
cooperarea în producție, să trecem 
cu hotărîre la încheierea de acor
duri de lungă durată, atît cu țări
le socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cît și cu țările capita
liste dezvoltate. Existența unor a- 
corduri de lungă durată dă stabi
litate și siguranță în organizarea 
producției, în asigurarea a însăși 
calității corespunzătoare și a nive
lului tehnic al produselor.

Este necesar să dezvoltăm mai 
puternic colaborarea cu țările so
cialiste din C.A.E.R., să participăm 
activ la perfecționarea și îmbună
tățirea conlucrării și cooperării în 
cadrul C.A.E.R.-ului, astfel încît 
acesta să răspundă necesităților 
noi, să asigure dezvoltarea con
strucției socialiste în țările noastre 
și participarea mai largă 13 divi
ziunea internațională a muncii. în 
același timp, trebuie să acționăm 
și în continuare pentru extinderea 
colaborării și cooperării cu toate 
țările socialiste. Să dezvoltăm mai 
puternic relațiile cu țările în curs 
de dezvoltare — care au deja o 
pondere importantă în activitatea 
noastră de comerț exterior — să 
extindem schimburile economice, 
inclusiv cooperarea în producție 
cu țările capitaliste dezvoltate. Să 
acționăm cu mai multă fermitate 
pentru așezarea schimburilor noas
tre economice pe principii de ega
litate, de avantaj reciproc, de efi
ciență economică sporită, să parti
cipăm activ la diviziunea interna
țională a muncii. Doresc să subli
niez, încă o dată, că România tre
buie să participe activ la coopera
rea economică internațională, că, 
sub nici un motiv, nu putem 
restrînge această activitate ; dim
potrivă, trebuie să găsim formele 
cele mai corespunzătoare pentru 
lărgirea și extinderea acestei acti
vități cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială.

Subliniez din nou că trebuie să 
acordăm o atenție mai mare valo
rificării superioare a materiilor 
prime, a materialelor, realizînd 
produse de înaltă calitate și nivel 
tehnic, competitive cu cele mai 
bune produse similare pe plan in
ternațional. Să facem totul pentru 
a realiza, în acest an, o balanță 
comercială activă, mai mare decît 
anul precedent, precum și pentru 
realizarea unei balanțe de plăți 
externe active.

Avem tot ce este necesar — 
chiar în actuala conjunctură eco

nomică internațională — ca să 
realizăm și în acest domeniu pre
vederile planului, și trebuie să ac
ționăm cu toată hotărârea în aceas
tă direcție.

Stimați tovarăși,
înfăptuirea în bune condiții a 

planului pe acest an impune creș
terea rolului științei în soluțio
narea problemelor dezvoltării eco
nomice și sociale. Și în acest do
meniu dispunem de o forță puter
nică — și trebuie să facem în așa 
fel încît știința românească să aibă 
un rol tot mai activ în dezvoltarea 
generală a țării și în participarea 
la dezvoltarea științei interna
ționale.

Să perfecționăm învățămîntul în 
conformitate cu prevederile legii, 
să îmbunătățim pregătirea cadre
lor, reciclarea și ridicarea conti
nuă a pregătirii lor profesionale și 
tehnice !

Să aplicăm cu mai multă fermi
tate noul mecanism economic și 
noul sistem de retribuție. Să le
găm mai strîns — așa cum pre

văd legile — veniturile tuturor oa
menilor muncii de activitatea și 
munca concretă. Să se poată rea
liza, ca rezultat al muncii, ve
nituri nelimitate, dar, în același 
timp, să nu mai admitem nici un 
fel de venit care nu este rezultatul 
muncii, al activității depuse în fie
care sector.

Aplicăm cu fermitate hotărîrea 
privind mărirea retribuției ; pînă 
acum, 61 la sută din personalul 
muncitor a primit retribuția mări
tă. Sînt create condiții ca, pînă la 
1 august, întregul personal munci
tor, toți oamenii muncii să pri
mească retribuția majorată. Desi
gur însă că realizarea acestor ma
jorări impune măsuri hotărîte 
pentru îndeplinirea planului de 
producție, pentru creșterea eficien
ței economice, a realizării celor
lalți indicatori și, îndeosebi, a pro
ductivității muncii — pentru că 
numai așa vom putea asigura men
ținerea sub control a nivelului pre
țurilor, vom putea garanta ca 
această majorare a retribuției să 
ducă la o creștere reală a venituri
lor oamenilor muncii.

înfăptuirea tuturor prevederilor 
planulut cere să acționăm cu mal 
multă fermitate în vederea per
fecționării conducerii și planifică
rii în toate domeniile, a lichidării 
unor practici birocratice care se 
mai manifestă, a soluționării rapi
de a problemelor pe care le ridi
că producția, le ridică viața. Să 
mutăm centrul activității din bi
rouri, din ministere, jos, în unită
țile de producție, pentru a răspun
de rapid șl soluționa în mod co
respunzător problemele complexe 
ale întregii dezvoltări. Să asigu
răm buna funcționare a organis
melor democratice de conducere, a 
consiliilor oamenilor muncii, a 
adunărilor generale, a consiliilor 
de conducere ale ministerelor și 
celorlalte organisme — inclusiv a 
organismelor naționale — în așa 
fel încît toate acestea să-șl înde
plinească rolul important pe care 
îl au în conducerea activității e- 
conomico-sociale, să asigure parti
ciparea activă a maselor populare, 
a întregului popor la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate. 
Acționând și luînd toate măsurile 
necesare — atît materiale, cît și 
organizatorice —, îmbunătățind 
activitatea, avem toate condițiile 
să încheiem anul cu bune rezul
tate, să îndeplinim și chiar să de
pășim planul pe acest an. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Rapoartele privind activitatea 

partidului subliniază creșterea 
rîndurilor sale și ridicarea rolu
lui conducător al organizațiilor 
de partid, a partidului în genere.

Avem un partid puternic și unit, 
care numără 3 370 000 de membri. 

Putem aprecia că din punct de ve
dere numeric avem o situație foar
te bună. Practic, nu există sector, 
unitate economico-socială în care 
să nu avem puternice organizații 
de partid. Așa se și explică, dealt
fel, că organizațiile noastre de 
partid reușesc să cuprindă și să-și 
îndeplinească rolul lor important 
în înfăptuirea sarcinilor dezvoltării 
patriei noastre.

Tot ceea ce am realizat este, fără 
îndoială, rodul activității clasei 
muncitoare, a întregului popor, dar 
și al muncii organizațiilor de 
partid, a comuniștilor, care își în
deplinesc în condiții tot mai bune 
misiunea lor de forță politică con
ducătoare. Dar tot așa de adevărat 
este că și lipsurile și minusurile 
sînt și ele rezultatul activității or
ganelor și organizațiilor noastre de 
partid. Este deci necesar să tra
gem concluziile și învățămintele 
corespunzătoare, atît din ceea ce 
avem bun, cît și din ceea ce este 
negativ, și să acționăm în vederea 
perfecționării continue a activității 
organelor și organizațiilor de 
partid.

Organizațiile de partid trebuie să 
asigure unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, ale întregului nos
tru popor, să-și desfășoare perma
nent activitatea împreună cu po
porul, în slujba poporului. Așa 
cum am menționat nu o dată, nu 
se poate vorbi de rolul conducător 
al partidului fără a înțelege că 
aceasta trebuie să se reflecte în 
slujirea fără preget a intereselor 
poporului, a cauzei socialismului, 
a ridicării patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, a 
întăririi continue a capacității de 
apărare a patriei, a independenței 
și suveranității țării. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Creșterea rolului conducător al 
partidului a constituit — și tre
buie să constituie și în viitor — 
factorul hotărâtor pentru întreaga 
activitate de dezvoltare a Româ
niei, pentru ridicarea bunăstării 
generale a poporului. Se impune 
să acționăm cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea neabătută, în 
toate sectoarele, a politicii științi
fice de cadre a partidului, să pro
movăm în activitatea de partid, 
obștească și de stat acei activiști 
de partid și de stat care în mun
ca practică au demonstrat că nu 
au nimic mai presus decît cauza 
socialismului, cauza poporului, a 
partidului ! Să promovăm oameni 
care au acționat și acționează pen
tru a-și ridica necontenit nivelul 
pregătirii profesionale, științifice 
și politice ! Să nu uităm nici un 
moment că dezvoltarea puternică 
a societății noastre, marile schim
bări care au loc în toate domeniile 
cer cunoștințe noi și tot mai înalte 
pentru a putea înțelege bine sensul 
dezvoltării, pentru a soluționa în 
mod corespunzător problemele 
complexe pe care un activist de 
partid și de stat din orice domeniu 
trebuie să le rezolve. Să asigurăm 
astfel ca activul nostru, cadrele 
să-și poată îndeplini rolul impor
tant pe care îl au în buna organi
zare și conducere a întregii acti
vități de făurire a socialismului și 
comunismului 1 (Aplauze puter
nice).

Ește necesar să ridicăm și să 
îmbunătățim continuu activitatea 
politico-organizatorică, de educație 
a cadrelor, a partidului, a poporu
lui. Să dezvoltăm puternic demo
crația revoluționară, muncitoreas
că, să acționăm pentru întărirea 
continuă a legăturilor cu masele 
de oameni ai muncii, să dezvoltăm 
spiritul revoluționar de muncă, 
combativitatea în lupta împotriva 
a tot ce este vechi și perimat ! Să 
promovăm cu tot curajul noul în 
toate sectoarele! Nu trebuie să 
existe nici o rezervă de a lua 
măsuri pentru înlocuirea a tot 
ceea ce este vechi și pentru 
a face loc noului ! Nu trebuie să 
existe nici un fel de teamă 

de a promova, în toate domenii
le, spiritul nou, revoluționar, con
cepțiile revoluționare de muncă, de 
gîndire! Partidul nostru își va 
putea îndeplini misiunea sa isto
rică numai dacă nu se va opri la 
dogme, dacă nu va rămîne în
chistat, dacă va avea curajul să 
privească realitățile și să acțione
ze în concordanță cu cerințele le
gilor obiective ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale ! (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Să desfășurăm o intensă muncă 
ideologică, de formare a omului 
nou, constructor conștient al socia
lismului ! La baza întregii activi
tăți trebuie să stea permanent con
cepția noastră revoluționară, ma
terialismul dialectic și istoric. Să 
întîmpinăm a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă cu succese importante în 
toate domeniile ! Să trecem la pre
gătirea temeinică a Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, care va trebui să aibă loc 
în toamna acestui an.

Să acționăm cu toată hotărîrea 

pentru înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare spre comu
nism. In acest sens, trebuie să 
avem în vedere că actualul cinci
nal reprezintă o etapă importantă’ 
— aș putea spune — hotărîtoare 
pentru înfăptuirea programului.

Să facem totul pentru ridicarea 
continuă a gradului de civilizație 
a națiunii noastre socialiste, să în
tărim necontenit forța economică, 
materială și spirituală a patriei. 
Pe această bază, să asigurăm po
porului nostru condiții tot mai bune 
de muncă și de viață, ridicarea 
bunăstării- sale materiale și spiri
tuale, participarea țării la diviziu
nea internațională a muncii. Să în
tărim continuu independența șl 
suveranitatea patriei noastre so
cialiste ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși,
în conformitate cu orientările 

Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale, partidul și sta
tul nostru au desfășurat și în 1983 
o politică internațională activă. în 
anul precedent am intensificat 
eforturile pentru dezvoltarea co
laborării internaționale, pentru 
participarea activă a României la 
soluționarea marilor probleme in
ternaționale pe calea tratativelor, 
pentru apărarea păcii mondiale.

După cum este bine cunoscut, în 
anul trecut, viața internațională 
s-a dezvoltat contradictoriu. S-a 
ajuns la o agravare fără precedent 
a situației pe plan mondial. Tre
cerea la amplasarea de către Sta
tele Unite ale Americii a rache
telor cu rază medie de acțiune 
în unele state din vestul Europei 
și, ca urmare, la contramăsurile 
anunțate de Uniunea Sovietică a 
dus la crearea, în Europa, a unei 
situații deosebit de grave.

Se poate spune că acum cursa 
înarmărilor a intrat într-o nouă 
etapă, foarte periculoasă. Spre 
deosebire de toate tipurile de ar
mamente, chiar cele mai sofistica
te, arma atomică are o calitate pe 
care nu o poți găsi la nici un fel 
de alt armament — aceea că ea 
duce la distrugerea a înseși con
dițiilor vieții pe planeta noastră. 
Deci, folosirea armei nucleare nu 
va duce numai la distrugerea unui 
număr uriaș de vieți sau de obiec
tive economico-sociale ; ea va duce 
la distrugerea a însăși vieții pe 
planetă. De aceea, trebuie să se 
tragă toate concluziile și să se ac
ționeze în direcția eliminării ar
mei atomice, a armelor nucleare, 
să se țină seama de avertismentul 
foarte sever al oamenilor de știin
ță, inclusiv al oamenilor de știință 
americani și sovietici, care au de
monstrat că folosirea a numai o 
mică părticică din arsenalele ac

tuale va duce la o ,iarnă atomică" 
sau nucleară — cum au denumit-o 
ei — ceea ce înseamnă dispariția 
vieții pe planeta noastră.

Deci, nu se pune în nici un fel 
problema că realizarea și ampla
sarea de noi arme nucleare pot 
constitui un mijloc de întărire a 
securității și păcii. Dimpotrivă, 
orice nouă armă nucleară mărește 
gradul de distrugere a civilizației, 
a omenirii.

în acest sens, România s-a pro
nunțat și se pronunță cu toată ho
tărârea pentru oprirea cursei în
armărilor, în primul rind a celei 
nucleare. Se poate afirma, cu de
plin temei, că aceasta constituie 
în momentul de față problema 
fundamentală a epocii noastre. 
Trebuie să facem totul pentru 
apărarea dreptului suprem al oa
menilor la existență, la viață ! 
(Aplauze puternice).

în acest spirit, este necesar să 
se oprească amplasarea rachete
lor Statelor Unite ale Americii în 
Europa și, totodată, să se oprească 
realizarea contramăsurilor anunța

te de Uniunea Sovietică. Conside
răm că propunerile țărilor socia
liste în această privință țin sea
ma de interesele tuturor popoare
lor. Sînt și alte propuneri, formu
late de diferite state, de diferiți 
oameni politici, oameni de știință, 
de alte guverne. Noi considerăm 
că toate aceste propuneri trebuie 
să fie luate în considerație și să 
se treacă la realizarea înțelegerilor 
corespunzătoare, în vederea opri
rii drumului spre catastrofă.

Ne pronunțăm pentru tratative 
directe între Pactul de la Varșovia 
și N.A.T.O., într-o serie de pro
bleme privind reducerea înarmări
lor, îmbunătățirea climatului vie
ții internaționale. Este necesară 
reluarea cît mai curind a negocie
rilor dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii. în ace
lași timp, considerăm că este ne
cesar ca cel puțin țările din cele 
două blocuri militare — dar și 
alte țări europene — să participe, 
sub o formă sau alta, la aceste tra
tative, să-și aducă contribuția la 
realizarea unui acord, a unor în
țelegeri corespunzătoare. Proble
mele privesc nu numai cele două 
țări ; ele privesc toate popoarele 
europene și, ded, toate popoarele 
continentului au nu numai dreptul, 
dar și obligația să participe la rea
lizarea înțelegerilor, a acordurilor 
corespunzătoare.

Considerăm că este necesar să 
se facă totul pentru realizarea 
unui acord corespunzător la Vie- 
na, în cadrul negocierilor care au 
fost reluate recent, în vederea re
ducerii armelor, a efectivelor mi
litare în Europa centrală.

Ne pronunțăm și acționăm cu 
toată hotărîrea pentru dezvoltarea 
colaborării în Balcani, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă fără arme nucleare și fără 
baze militare străine. Susținem, în 
același timp, crearea unor aseme
nea zone fără arme nucleare în 
alte regiuni ale Europei și ale 
lumii.

Acordăm o mare însemnătate 
desfășurării Conferinței pentru 
securitate, încredere și dezarmare 
de la Stockholm. în prima etapă 
a acestei conferințe s-au formulat 
o serie d<» propuneri importante. 
Pe această bază, va trebui acțio
nat pentru a se ajunge la un acord 
corespunzător în etapele următoa
re. astfel încît Conferința de la 
Stockholm să reprezinte un mo
ment important în întărirea secu
rității și cooperării în Europa, pe 
calea dezarmării.

Avînd în vedere continuarea și 
chiar agravarea diferitelor conflic
te militare, este necesar’să se facă 
totul pentru încetarea acestora și 
trecerea la soluționarea lor și a 
altor probleme litigioase dintre 
state numai și numai prin trata
tive.

Ținînd seama de înrăutățirea 
considerabilă a situației economi
ce a țărilor în curs de dezvolta
re, considerăm că trebuie să ac
ționăm, împreună cu aceste țări, 
pentru stabilirea unei strategii co
mune și pentru intensificarea 
luptei pe plan internațional, în 
vederea realizării unor înțelegeri 
reale cu țările dezvoltate, care 
trebuie să acorde un sprijin mai 
puternic țărilor în curs de dezvol
tare. Trebuie să se acționeze pen
tru soluționarea într-un mod nou 
a unor probleme economice și, mai 
cu seamă, financiare, pentru a nu 
admite amestecul în treburile in
terne din partea unor monopoluri 
sau unor bănci, care folosesc po
zițiile lor pentru a se amesteca și 
dicta condiții — le-aș putea carac
teriza, în esență, colonialiste sau 
semicolonialiste — a amestecului 
capitalului financiar în treburile 
interne ale statelor — aceasta re
prezentând, de fapt, continuarea 
politicii de asuprire a altor po
poare.

Organismele economice interna
ționale, inclusiv băncile interna
ționale, trebuie să devină institu
ții democratice și să servească, în 
primul rînd, interesele țărilor în 
curs de dezvoltare, să ajute po
poarele slab dezvoltate — răma
se în urmă ca rezultat al domi
nației și asupririi imperialiste și 
colonialiste — în eforturile lor 
pentru a-și asigura dezvoltarea 
economico-socială independentă. 
Trebuie să acționăm ferm pentru 
o nouă ordine economică mon
dială 1

Stimați tovarăși,
In spiritul acestor obiective. 

România va continua să acționeze 
cu toată hotărîrea și va pune în 
centrul activității sale întărirea 
relațiilor cu țările socialiste, și în 
primul rînd cu Uniunea Sovietică 
și cu ceilalți vecini ai săi. Dez
voltarea relațiilor și întărirea so
lidarității țărilor socialiste, depă
șirea xurior divergențe reprezintă 
un factor important în creșterea 
rolului acestor țări în viața inter
națională, a prestigiului socialis
mului. Aș dori să menționez — 
chiar numai în treacăt — că via
ța a demonstrat justețea deplină 
a pozițiilor și a activității Româ
niei în direcția întăririi solidarită
ții și colaborării țărilor socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Vom acționa pentru dezvoltarea 
și mai puternică a relațiilor cu ță
rile în curs de dezvoltare, precum 
și cu țările nealiniate. In același 
timp, vom extinde în continuare 
relațiile de colaborare și cu țările 
capitaliste dezvoltate.

La baza tuturor relațiilor noastre 
internaționale vom pune ferm, ca 
și pînă acum, principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, re
nunțarea cu hotărîre la forță și la 
amenințarea cu forța și respectarea 
neabătută a dreptului fiecărui po
por de a-și alege calea dezvoltării 
sale în mod independent, fără nici 
un amestec din afară. (Aplauze pu
ternice).

Problemele complexe care tre
buie soluționate impun partici
parea la activitatea internațională 
a tuturor statelor, fără deosebire 
de mărime sau de orînduire socia
lă. Desigur, acordăm o însemnătate 
deosebită creării condițiilor nece
sare participării egale și active la 
soluționarea acestor probleme a 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor în 
curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate.

Ne pronunțăm și acordăm o 
mare însemnătate creșterii în con
tinuare a rolului Organizației Na
țiunilor Unite și al altor organisme 
internaționale în soluționarea de
mocratică și în interesul tuturor 

popoarelor a problemelor interna
ționale.

Stimați tovarăși,
Partidul Comunist Român a ac

ționat și va acționa cu toată hotă
rârea pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, pentru întărirea soli
darității internaționale a acestora, 
pe baza principiilor revoluționare, 
de egalitate, de respect reciproc și 
neamestec în treburile interne.

Considerăm că, în actualele îm
prejurări internaționale, au o mare 
însemnătate întărirea solidarității 
și colaborării, realizarea unei uni
tăți noi care să țină seama de con
dițiile în care fiecare partid își 
desfășoară activitatea, de necesita
tea de a contribui la întărirea for
ței și unității fiecărui partid co
munist Apreciem că existența 
unor păreri deosebite, într-un 
partid sau altul, nu trebuie să 
ducă în nici un fel la crearea 
unor noi grupări — chiar dacă ele 
se numesc tot comuniste — pentru 
că, în fond, acestea duc la submi
narea forței partidelor comuniste, 
a unității clasei muncitoare.
v Trebuie să se acționeze, atît pe 

plan național, cît și pe plan inter
național, pentru depășirea unor 
deosebiri de păreri, pe cale politi
că, ideologică, pe calea întăririi so
lidarității și unității. In acest sens 
va acționa în continuare partidul 
nostru. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dezvoltăm, de asemenea, rela
țiile de colaborare cu partidele so
cialiste, social-democrate, cu miș
cările de eliberare națională, cu 
partide de guvernămînt din țării® 
în curs de dezvoltare, cu alte parti
de democratice, mișcări antiimpe- 
rialiste și progresiste. Considerăm 
că întărirea colaborării cu toate a- 
ceste forțe are o mare însemnătate 
în lupta pentru progres economic 
și social, pentru independența po
poarelor, pentru realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, pen
tru pace și colaborare internațio
nală. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Viața, realitățile atestă cu pu
terea faptelor rolul tot mai impor
tant ai maselor populare, al po
poarelor, în lupta pentru dezarma
re și pace. Sînt bine cunoscute pu
ternicele mișcări de pace din Eu
ropa și de pe alte continente, la 
care poporul nostru s-a alăturat în 
mod activ. Considerăm că aceste 
uriașe acțiuni ale popoarelor împo
triva armelor nucleare, pentru 
pace, au avut deja rezultate. Este 
însă necesar să fie intensificată a- 
ceastă activitate și să facem totul 
ca uriașa mișcare a popoarelor de 
pretutindeni să-și unească și mai 
puternic forțele, pentru a determi
na o schimbare radicală a cursului 
politicii internaționale.

Avem ferma convingere că for
țele progresiste, antiimperialiste, 
realiste, masele populare, popoare
le de pretutindeni, acționînd unite, 
dispun de forța necesară pentru a 
opri cursul spre prăpastie, spre o 
catastrofă nucleară, pentru a im
pune dezarmarea și, în primul 
rînd, dezarmarea nucleară, pentru 
asigurarea păcii în întreaga lume ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cu această convingere. Partidul 
Comunist Român, Republica So- 
cialiștă România vor acționa și în 
continuare, cu toată hotărîrea, 
pentru a contribui la triumful ra
țiunii, al colaborării și păcii, la a- 
sigurarea vieții și libertății tuturor 
națiunilor lumii. (Aplauze puterni
ce, îndelungate).

Stima(i tovarăși,
In încheiere, doresc să subliniez 

încă o dată că este necesar ca, în 
spiritul hotărârilor plenarei, să 
trecem cu toată hotărârea la înde
plinirea tuturor prevederilor pla
nului, în toate sectoarele. Re
amintesc, încă o dată, necesitatea 
de a lua toate măsurile pentru în
deplinirea în bune condiții a lucră
rilor agricole din primăvara a- 
cestui an.

îmi exprim convingerea că toate 
organele și organizațiile de partid, 
toate organismele democratice de 
conducere vor trece cu cea mai 
mare fermitate Ia îndeplinirea sar
cinilor de răspundere ce le au.

Sînt convins că toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, întregul popor, în deplină 
unitate în cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, sub 
conducerea partidului, vor întîmpi- 
na marile evenimente din acest an 
cu realizări remarcabile în toate 
sectoarele, ridicând patria noastră 
socialistă pe noi culmi de progres 
și civilizație. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Cu această convingere, vă urez 
dumneavoastră, participanților la 
plenară, precum și tuturor co
muniștilor, întregului popor succe
se tot mai mari în muncă și satis
facții in viață.

Multă sănătate și fericire 1 (A- 
plauze puternice, prelungite. Toți 
cei prezențl în sală ovaționează 
îndelung, intr-o atmosferă plină 
de însuflețire, pentru Partidul Co
munist Român — forța politică 
conducătoare a întregii națiuni — 
pentru secretarul general al parti
dului și președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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tar general Nicolae Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,
Actuala plenară a Comitetu

lui Central al partidului dezba
te probleme de importantă ma
joră pentru înfăptuirea hotări- 
rilor Congresului al XII-lea al 
partidului, ale Conferinței Na
ționale, pentru întărirea conti
nuă a rolului conducător al 
partidului. Ea are loc în mo
mentul cînd se pot face apre
cieri concludente despre modul 
in care a fost începută, în 
acest an, activitatea productivă 
ți se pot contura clar măsurile 
necesare pentru îmbunătățirea 
calitativă a muncii și realizarea 
integrală a sarcinilor de plan 
pe 1984.

în continuare, după ce s-a re
ferit la unele rezultate obținute 
de organele și organizațiile de 
partid din județul Cluj — ară- 
tind că prevederile de plan pe 
1983 au fost realizate în pro
porție de 103 la sută la produc- 
ția-marfă, 104,2 la sută la pro
ducția netă, 101,5 la sută la pro
ductivitatea muncii, 104,2 la 
sută la investiții, 105,2 la sută 
la construcții-montaj, în condi
țiile diminuării substanțiale a 
consumului de materii prime, 
energie și combustibil — vorbi
torul a subliniat că și în pri
mele două luni din acest an au 
fost obținute rezultate pozitive 
— prevederile planului fiind 
realizate și depășite la produc- 
ția-marfă industrială, la produc
tivitatea muncii, la activitatea 
de construcții-montaj.

Rezultatele obținute nu ne 
mulțumesc.

De aceea, în prezent, acțio
năm cu energie și responsa
bilitate pentru înlăturarea nea
junsurilor existente și a cauze
lor care le-au generat. Ast
fel, recent, am analizat în 
biroul comitetului județean 
de partid modul în care se 
acționează pentru îmbunătățirea 
parametrilor tehnici și calitativi 
ai produselor, diminuarea con
sumului de materii prime, ma
teriale, energie și combustibili, 
cit și pentru creșterea mai ra
pidă a productivității muncii. 
Cu acest prilej, am stabilit, pe 
de o parte, ca programele de 
acțiune complexe elaborate în 
fiecare unitate să fie completate 
cu noi măsuri rezultate din larga 
consultare a personalului mun
citor și cu participarea cadrelor 
din domeniul cercetării și învă- 
țămîntului superior, iar, pe de 
altă parte, să fie substanțial de
vansate termenele de realizare, 
astfel încît, chiar din acest an, 
produsele noi și modernizate să 
dețină a pondere de peste 40 la 
sută in producția-marfă. a jude
țului, să crească gradul de me
canizare și automatizare a pro
ceselor de producție, să fie gă
site și aplicate noi procedee teh
nologice — paralel cu moderni
zarea celor existente — în ve
derea diminuării consumurilor 
specifice de materii .prime și 
materiale, energie, combustibili 
ți creșterii productivității mun
cii.

în domeniul investițiilor am 
luat măsuri pentru concentrarea 
principalelor resurse tehnico- 
materiale și a forței de muncă 
pe șantierele și obiectivele pro
ductive ce urmează să fie puse 
în funcțiune în acest an și, mai 
ales, la acele lucrări care con
tribuie la dezvoltarea bazei de 
materii prime și energetice, pe 
care dorim să le dăm în exploa
tare în devans față de terme
nele prevăzute.

în agricultură am acordat o 
atenție mai mare îndeosebi sec
torului creșterii animalelor, de-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN NEDELCU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă raportez că în județul 

Brașov există o atmosferă de 
puternică angajare, se muncește 
cu dăruire pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Continuind experiența poziti
vă a anului trecut, cînd s-a ob
ținut o producție-marfă supli
mentară de 1,2 miliarde lei, pe 
primele două luni ale acestui an 
am depășit sarcina de plan la 
acest indicator cu 182 milioane 
lei. La producția fizică au fost 
realizate peste plan o serie de 
produse importante pentru eco
nomia națională, iar la produc
tivitatea muncii, în intervalul 
de două luni, sarcina de pian a 
fost depășită cu peste 600 lei 
pe om al muncii. De asemenea, 
județul și-a realizat și depășit 
planul de investiții.

După ce a informat plenara 
că planul producției fizice nu a 
fost îndeplinit la un număr de 
produse, vorbitorul a spus : Ne 
angajăm să acționăm cu toată 
fermitatea pentru ca aceste de
ficiențe să fie lichidate în ter
men cît mai scurt, pentru asi
gurarea contractelor curente 
și de perspectivă. Am organi
zat analize detaliate cu toate 
întreprinderile de comerț ex
terior și am întocmit pro
grame concrete pe fiecare pro
dus, a căror realizare o ur
mărim cu strictețe. De aseme
nea, în fiecare întreprindere, 
colective alcătuite din cei mai 
buni specialiști și muncitori ac
ționează pentru înfăptuirea 
programului de ridicare a nive
lului tehnic și calitativ-al pro
duselor, un accent deosebit 
fiind pus pe controlul exigent 
al fiecărui produs și reper în 
parte.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că vom traduce în 
viață, încă în acest an, indica
ția dumneavoastră ca un număr 
cît mai mare de .produse să a- 
tingă și chiar să depășească ni
velul tehnic și performanțele 
economico-funcționale realiza
te pe plan mondial.

în agricultură, întreaga mun
că organizatorică și politico-e- 

oarece, pe de o parte, în acest 
sector rezultatele au fost 
necorespunzătoare, iar, pe de 
altă parte, de rezultatele obți
nute depinde înfăptuirea pro
gramului județean de auto- 
aprovizionare. Informez plena
ra că efectivele de animale la 
toate speciile pe total județ și 
pe fiecare sector in parte 
au crescut mult față de 1982, cu 
24 300 capete bovine, cu 40 900 
capete ovine și cu 70 500 la 
porcine.

Trăgînd Învățăminte din une
le lipsuri de anul trecut, am 
acordat o atenție deosebită 
pregătirii campaniei agricole de 
primăvară. - Ne preocupăm de 
realizarea sarcinilor din Pro
gramul privind îmbunătățirile 
funciare, program întocmit pe 
baza indicațiilor dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
secretar general, cu prilejul vi
zitei de lucru în județul nos
tru.

în tot ceea ce am întreprins 
și întreprindem am avut și 
avem în vedere teza de mare 
valoare teoretică și practică 
formulată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia cali
tatea exercitării conducerii po
litice de către partid a tuturor 
domeniilor de activitate influ
ențează determinant înfăptuirea 
Programului partidului, a hotă
rîrilor Congresului al XII-lea, 
Conferinței Naționale și plena
relor Comitetului Central al 
partidului. De aceea, biroul co
mitetului județean, organele și 
oganizațiile de partid acționea
ză permanent pentru îmbună
tățirea stilului și metodelor lor 
de muncă și, în spiritul indica
țiilor date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, la Consfătuirea de lu
cru de la Mangalia din anul 
trecut, subordonăm întreaga ac
tivitate organizatorică și politi- 
co-educativă realizării exem
plare a sarcinilor de plan.

în vederea creșterii rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid, a capacității lor de mo
bilizare, am acordat o atenție 
deosebită întăririi numerice și 
calitative a organizației județe
ne, prin mai buna conducere a 
muncii de primire în partid.

în continuare, vorbitorul a ară
tat: îmi exprim deplina a- 
probare față de conținutul Ra
portului privind activitatea in
ternațională a partidului și sta
tului nostru în anul 1983 și prin
cipalele orientări ale politicii 
noastre extefne în anul 1984.

în numele comuniștilor, al tu- 
turor locuitorilor din județul 
Clujromâni, maghiari și de 
altă naționalitate — aducem și 
cu acest prilej un fierbinte 
omagiu tovarășului Nicolae' 
Ceaușescu, autor și ctitor al po
liticii noastre interne și interna
ționale, proeminentă personali
tate a lumii contemporane, mili
tant neobosit pentru cauza înțe
legerii și cooperării între na
țiuni.

Exprimîndu-ml acordul cu 
toate celelalte materiale supuse 
dezbaterii plenarei, vă asigur, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că organizația județea
nă de partid Cluj va aplica 
neabătut măsurile ce vor fi a- 
doptate de plenara Comitetului 
Central al P.C.R., orientările și 
direcțiile de acțiune formulate 
de dumneavoastră, va lua toate 
măsurile ce se impun pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe acest an, pentru a în- 
timpina cea de-a 40-a aniver
sare a revoluției de eljberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului 
cu rezultate cît mai bune.

ducativă este concentrată în di
recția înfăptuirii obiectivelor 
cuprinse în programele pri
vind realizarea de producții 
sigure și stabile și creșterea 
producțiilor în gospodăriile per
sonale. Am luat măsura de 
a analiza la fața locului, cu 
cadrele de bază din fiecare 
comună, rezultatele obținute și 
modul în care se acționea
ză pentru realizarea planu
lui pe acest an atît în uni
tățile socialiste, cît și în gos
podăriile populației. Din aceste 
dezbateri, care s-au purtat la 
fața locului, a rezultat că prin
cipala direcție în care trebuie 
să acționăm o constituie munca 
directă cu oamenii pentru înlă
turarea unor concepții și men
talități care frinează bunul 
mers al activității din agricul
tură.

In aceste zile, în toate unită
țile agricole se fac pregătiri 
pentru ca lucrările din campa
nia de primăvară să fie efec
tuate la timp și in cele mai 
bune condiții. Vă raportăm că 
ogoarele de toamnă au fost e- 
xecutate pe întreaga suprafață 
ce urmează a fi insămînțată in 
această primăvară în unitățile 
socialiste, s-au asigurat semin
țele necesare și s-au încheiat 
reparațiile la tractoare și ma
șini agricole.

De asemenea, s-au transpor
tat peste 350 mii tone îngră
șăminte organice, reprezentind 
112 la sută față de sarcina pla
nificată.

Atît în industrie, agricultu
ră. cît și în celelalte sectoare 
de activitate, organele și or
ganizațiile de partid au ma
nifestat o preocupare continuă 
pentru a transpune în viață o- 
rientările și sarcinile trasate la 
Consfătuirea de lucru de la 
Mangalia, punind accentul pe 
îmbunătățirea calității și creș
terea eficienței întregii munci 
organizatorice și politico-educa
tive.

Organizația Județeană de partid 
Brașov constituie în prezent un 
detașament puternic, care nu
mără peste 96 000 de comuniști, 
din care peste 74 la sută lucrea
ză in sfera producției materia
le, ceea ce imprimă întregii ac
tivități un pronunțat spirit mun
citoresc. Sintem însă pe deplin 
conștiențl că. lipsurile noastre 

din activitatea economică și so- 
cial-culturală se datoresc unor 
neajunsuri din munca politico- 
organizatorică și educativă. Așa 
cum se subliniază și în rapor
tul aflat be ordinea de zi a ple
narei, și în județul Brașov se 
manifestă incă formalism in ur
mărirea aplicării hotăririlor de 
partid, a legilor țării. Avem în 
activul de partid tovarăși care 
fac din programele de măsuri, 
din ședințe și instruiri un scop 
în sine, și nu un instrument 
eficace de mobilizare a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii la înfăptuirea sarcinilor 
ce ne revin. Mai sînt încă, din 
păcate, comuniști și chiar une
le cadre de conducere care în
calcă disciplina de partid, nor
mele și principiile eticii și e- 
chității socialiste, comit abateri 
și abuzuri, față de care unele 
organe și organizații de partid 
manifestă încă un spirit tole
rant, de falsă înțelegere.

Pentru a intări disciplina la 
toate nivelurile, am cerut tu
turor cadrelor, începînd cu 
membrii biroului comitetului 
județean de partid, să răspun
dă efectiv, concret, pentru lip
surile care se manifestă în sec
toarele de care răspund, să în
țeleagă clar că — așa cum ați

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ANTON LUNGU

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Tovarășe șl tovarăși,
Plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
se desfășoară sub semnul muncii 
susținute, pătrunse de înaltă 
responsabilitate comunistă a în
tregului popor pentru înfăptui
rea hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului în vederea rea
lizării exemplare a sarcinilor 
actualului cincinal. îngăduiți-mi 
ca încă de la început să mă 
declar întru totul de acord cu 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei noastre, documente 
care poartă amprenta clarviziu- 
nii, realismului și spiritului 
practic ce caracterizează în
treaga dumneavoastră activi
tate, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, evi
dențiind o dată mai mult aportul 
definitoriu ce-1 aduceți la ela
borarea direcțiilor de acțiune și 
stabilirea căilor de înfăptuire a 
Programului partidului. Noua 
devenire a patriei, uriașele pro
grese înregistrate în toate do
meniile de activitate sînt indi
solubil legate de neobosita 
dumneavoastră pasiune revolu
ționară ce a inspirat și ctitorit 
o luminoasă epocă istorică pe 
care cu toții o numim cu înaltă 
mindrie patriotică î Epoca 
Ceaușescu.

în acest an, acționînd pe baza 
indicațiilor date de dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral, in vederea realizării planu
lui la toți indicatorii, am între
prins măsuri politice și teh- 
nico-organizatorice și am spri
jinit direct comitetele de partid 
și organele de conducere co
lectivă din întreprinderi pen
tru nominalizarea și stabilirea 
structurii producției, asigurarea 
bazei tehnico-materiale și a 
cooperărilor, încărcarea nomi
nală a tuturor capacităților 
de producție, creșterea mai ac
centuată a, productivității mun
cii, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor ma
teriale și energetice. Pe pri
mele două luni ale acestui an 
planul producției marfă s-a rea
lizat in procent de 101,4’ la sută, 
productivitatea muncii calculată 
la acest indicator a fost depă
șită cu 494 lei pe persoană, fiind 
cu aproape 10 la sută mai mult 
decît in perioada corespunzătoa
re a anului trecut. în investiții 
planul s-a îndeplinit la total in 
proporție de 109 la sută, iar la 
construcții montaj 131 la sută. 
Sint asigurate condiții ca pe 
primul trimestru al acestui an 
să îndeplinim planul producției 
marfă și de investiții și să rea
lizăm obligațiile contractuale la 
export.

Vă raportez, tovarășe secretar 
general, că in aceste zile înche
iem probele de omologare la 
mașinile de săpat șanțuri, dre
naje și draglina hidromecanică 
prevăzute în planul de asimi
lare pentru înfăptuirea progra
mului național de irigații și 
combaterea eroziunii solului, 
utilaje care au demonstrat Ta 
probe performanțe superioare 
tipurilor realizate pe plan mon
dial.

în privința investițiilor, față 
de graficele întocmite, nivelul 
de realizare a lucrărilor la 
obiectivele recondiționare celu
loză chimică etapa I și moder
nizarea laminorului 2 sînt îna
intate și permit punerea lor in 
funcțiune încă din acest an, res
pectiv aproape cu 10 luni mai 
devreme. Eforturi susținute s-au 
depus de asemenea pentru în
deplinirea programului priori
tar de irigație, unde realizăm 
ritmuri superioare graficelor 
stabilite, astfel incit pină la

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE ClȘU

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți să-mi 

exprim și eu acordul deplin față 
de conținutul rapoartelor pre
zentate în plenară, adeziunea 
totală a tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc în județul Gorj la 
politica înțeleaptă a partidului 
și statului nostru.

Avînd în vedere exigențele ce 
stau in fața colectivelor noastre 
de muncă, organul județean de 
partid, organizațiile de partid 
au pus în centrul preocupărilor 
lor, în primul rînd, cunoașterea 
sarcinilor de plan, a obligațiilor 
fiecărei unități, formații și fie
cărui om al muncii în vederea 

indicat dumneavoastră — nu pot 
ascunde lipsurile personale, iri- 
vocînd munca și conducerea co
lectivă.

în încheiere, vă rog să-ml 
permiteți să exprim adeziunea 
deplină a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii brașoveni 
față de întreaga activitate in
ternațională a partidului și sta
tului nostru, al cărei strălucit 
ctitor sînteți dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, promotor înflăcărat 
al voinței de pace, prietenie și 
colaborare a poporului român, 
personalitate politică de înalt 
prestigiu mondial.

Declarîndu-mă de acord cu 
toate documentele înscrise pe 
ordinea de zi, asigur plenara, pe 
dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii 
din județul Brașov vor acționa 
cu hotărire pentru realizarea e- 
xemplară a obiectivelor și sar
cinilor ce le revin în anul ce
lei de-a 40-a aniversări a ma
relui act istoric din august 1944 
și al Congresului al XIII-lea al 
partidului, aducînd o contribu
ție sporită la dezvoltarea și în
florirea multilaterală ă patriei 
noastre socialiste.

sfîrșitul anului viitor ne vom 
strădui să terminăm amenajarea 
de irigat a întregii suprafețe 
arabile a județului.

Analizind- cu responsabilitate 
rezultatele obținute în spiritul 
exigențelor formulate de dum
neavoastră, apreciem că în eco
nomia județului nostru mai sînt 
încă rezerve insuficient valori
ficate și că alături de unele 
greutăți în aprovizionarea tehni- 
co-materială se manifestă încă 
neajunsuri în organizarea pro
ducției și a muncii, în instaura
rea unui regim sever de econo
mii, în încadrarea in normele 

• de consum stabilite la toate uni
tățile.

După ce a înfățișat în mod 
concret neajunsurile și greutăți
le cu care se confruntă jude
țul, vorbitorul a spus : In a- 
gricultură am încheiat reparații
le la tractoare și mașinile agri
cole, am pregătit și avem în 
unități semințele pentru toate 
culturile de primăvară și sintem 
la zi cu lucrările în horticultura, 
iar pe terenuri nisipoase am 
început semănatul mazării. Asi
gurăm plenara că am luat toate 
măsurile pentru a efectua lu
crările agricole la timp și de 
bună calitate. în zootehnie am 
acționat , și acționăm pentru Îm
bunătățirea activității de repro
ducție, de producție, realizarea 
efectivelor, respectarea tehno
logiilor de creștere și ingrășare 
a animalelor pentru asigurarea 
tondîțiilor îndeplinirii indicato
rilor de plan în acest important 
sector.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la atenția acordată spo
ririi efectivului organizației ju
dețene, îmbunătățirii compozi
ției și structurii acesteia, per
fecționării aplicării principiilor 
șl normelor vieții interne de 
partid, selecționării, creșterii, 
educării și formării cadrelor — 
toate acestea integrate orga
nic in ansamblul preocupărilor 
pentru realizarea obiectivelor 
de dezvoltare economico-socială 
a județului.

Acționind pentru înfăptuirea 
hotăririlor de partid și a legilor 
in vigoare, ne-am preocupat, de 
asemenea, și de îmbunătățirea 
activității pe linia rezolvării 
propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii, statornicind un sistem' 
unitar de urmărire a modului 
in care sînt soluționate proble
mele ridicate și se aplică in 
practică cele mai valoroase su
gestii și propuneri.

Avind în vedere complexita
tea sarcinilor economico-sociale, 
precum și neajunsurile mani
festate în domeniul muncii or
ganizatorice, acordăm atenție 
sporită înfăptuirii continue a ro
lului conducător al organelor și 
organizațiilor de partid la toate 
locurile de muncă.

Comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Brăila dau o înaltă apre
ciere activității neobosite pe 
care dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu o consacrați afirmă
rii tot mai puternice a Româ
niei în lume, eforturilor deose
bite pe care le depuneți pentru 
apărarea păcii, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe 
planeta noastră.

Strălucitele dumneavoastră ini
țiative de pace pentru dezanga
jare militară și dezarmare în 
Europa, Balcani și în lume, vi
zitele de prietenie efectuate în 
numeroase state, întîlnirile cu 
conducători de partide și țări, 
cu alte personalități politice au 
un puternic ecou internațional. 
Sintem convinși că și în viitor 
această politică validată de viață 
va triumfa, întrucît ea are la 
bază clarviziunea și excepțio
nala capacitate de analiză pro
prie eminentei dumneavoastră 
personalități, care slujiți cu cea 
mai desăvîrsită credință intere
sele și aspirațiile poporului ro
mân, al cărui cel mai iubit și 
stimat fiu sînteți.

înfăptuirii indicatorilor eco
nomici. Am acționat mai bine 
in direcția urmăririi zilnice a 
producției, îndeosebi in ramuri
le prioritare ale economiei ju
dețului, in minerit, energie elec
trică, extracția de țiței și gaze, 
construcții, agricultură.

Pentru o mai bună activizare 
a comuniștilor, a cadrelor, a 
tuturor oamenilor muncii, a in
trat în practica noastră organi
zarea periodică la principalele 
obiective și pe cele mai impor
tante probleme de producție a 
unor comandamente, dezbateri, 
analize în organizațiile de partid 
și de masă, in adunările gene
rale ale oamenilor muncii la 
care au participat cadre din 
conducerea guvernului, din con
ducerea partidului. Cu acest 

prilej, s-au dezbătut măsuri 
privind asigurarea bazei tehni
co-materiale, urgentarea pune
rilor în funcțiune, responsabili
tăți concrete pentru respectarea 
termenelor aprobate, livrărilor 
de utilaje, asigurarea forței de 
muncă.

Am obținut o experiență mai 
bună în domeniul pregătirii pro
fesionale și perfecționării perso
nalului. în acest scop sînt în
tocmite programe care vizează 
ridicarea nivelului de cultură 
generală și de specialitate, cu 
orientarea spre soluționarea si
tuațiilor ce apar în unități. La 
întreprinderea Rovinari, la Ter
mocentrala Turceni și la altele, 
cursurile de pregătire profesio
nală au început să devină ade
vărate școli ale personalului în 
care sînt cuprinși toți oamenii 
muncii.

Am organizat schimburi de 
experiență, simpozioane pe teme 
profesionale, a implementării 
unor noutăți, s-au creat condiții 
pentru simularea situațiilor con
crete de producție, așa incit în
tregul personal să-și însușească 
modalitățile de intervenție în 
diverse cazuri. Pornind de la 
necesitatea cuprinderii tuturor 
sectoarelor de activitate, am a- 
sigurat repartizarea cadrelor pe 
principalele obiective economice 
de activități, și chiar pe schim
buri de producție, în special în 
minerit și energie. Toate acțiu
nile inițiate de’ organul de 
partid județean, de organizațiile 
și organele de partid urmăresc 
creșterea răspunderii comuniști
lor, a oamenilor muncii in exer
citarea atribuțiilor ce le revin, 
întărirea ordinii și disciplinei, 
dezvoltarea spiritului gospodă
resc.

în anul 1983, ca și în acest an 
s-a acționat, in toate organiza
țiile de partid, îndeosebi in cele 
de minerit, de petrol, construc
ții și agricultură, pentru întă
rirea numerică și calitativă a 
rîndurilor partidului, ceea ce se 
concretizează în primirea în 
partid a peste 2 700 de comu
niști. Am realizat in anul 1983 
ritmuri superioare față de anul 
1982 ; producția-marfă indus
trială a crescut cu aproape 20 
la sută, producția netă cu 30,5 
la sută, am livrat economiei na
ționale cu 4,7 mil. tone lignit și 
680 mil. kWh energie electrică 
mai mult decît in 1982. Produc
ția de etan, de transportoare de 
cauciuc a crescut substanțial 
față de perioada anterioară. în 
același timp, productivitatea 
muncii a crescut cu 22 la sută, 
iar cheltuielile lă 1 000 de Iei 
producție-marfă au scăzut cu 65 
de lei. De asemenea, pe cele 
două luni expirate din acest an, 
producția-marfă a crescut față 
de perioada anterioară cu peste 
76 mii. producție netă, și pro
ductivitatea muncii cu 953 lei 
pe persoană ; am pus la dispo
ziția economiei naționale cu a- 
proape .20 la șută , mai mijită., 
energie electrică decît în aSiul 
1982, cu... aproape 2 mil. tone 
țiței, cu 3 500 tone etan, cu peste

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
IOSIF

Mult stimate si iubite tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Lucrările actualei plenare a 

Comitetului Central se înscriu 
ca un eveniment deosebit de 
important în viața partidului și 
a poporului nostru. Documen
tele supuse dezbaterii, prevede
rile pe care le cuprind mate
rializează preocupările constan
te ale conducerii partidului, ale 
dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, de a analiza rezultatele ob
ținute in dezvoltarea econo
mico-socială și politică a tării 
și a stabili măsuri pentru 
mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, la îndeplinirea exem
plară a hotăririlor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

Este meritul incontestabil al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
faptul că. de cînd se află in 
fruntea partidului și a statului, 
a imprimat întregii activități 
un suflu novator, profund re
voluționar. care să corespundă 
înaltelor exigențe pe care le 
impune actuala dezvoltare a so
cietății noastre socialiste.

Am luat cunoștință cu deose
bită satisfacție, a spus vorbito
rul, de importantele realizări 
obținute de tara noastră în 
anul 1983 privind dezvoltarea 
economico-socială. în condițiile 
în care economia mondială este 
cuprinsă de criza economică, 
cînd în multe țări ale lumii pro
ducțiile cunosc stagnări sau 
dări înapoi, iar șomajul și rata 
inflației au atins cifre record, 
în țara noastră s-au lărgit și 
modernizat capacitățile de pro
ducție. s-au creat noi locuri de 
muncă, a crescut producția bu
nurilor materiale și venitul na
țional. Aceasta confirmă pe de
plin realismul prevederilor pla
nului. justețea politicii econo
mice a partidului și înainte de 
toate adevărul că. avînd în 
fruntea partidului și statului 
un conducător încercat ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu. vom 
realiza neabătut planul de dez
voltare economică a tării, de 
creștere a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. în bi
lanțul general al țării se 
înscrie și contribuția oamenilor 
muncii români și maghiari din 
județul Harghita care, acțio- 
nînd sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, 
transpun cu consecventă in via
tă prevederile planului de dez
voltare economico-socială în 
profil teritorial.

Vă raportez, tovarășe secre
tar general, că în anul 1933 
planul producției nete s-a rea
lizat în proporție de 103,8 la 
sută, cu o depășire de peste 173 
milioane Iei. Aceasta ne-a per
mis să livrăm suplimentar eco
nomiei naționale importante 
cantități de bunuri materiale 
cum sînt 1 600 de tdne de piri
tă. 2 300 de tone de caolină 
preparată. 4 500 de tone de fon
tă brută, 11 700 mc cherestea. 
180 mc placaje din lemn, insta
lații și utilaje pentru agricul
tură și silvicultură în valoare 
de peste 34 milioane lei.

Pe primele două luni din 

115 mii. mc gaze șl peste 240 
tone benzi transportoare de 
cauciuc. în ultima perioadă am 
rezolvat multe probleme in sec
torul minier, energetic și petro
lier, existînd perspectiva pentru 
realizarea planului de energie 
pe acest an.

După ce s-a referit pe larg 
la o seamă de probleme a căror 
rezolvare se află în atenția co
lectivelor de muncă din județ, 
vorbitorul a spus : De cea mai 
mare importanță pentru noi in 
prezent este urgentarea aplică
rii măsurilor indicate in timpul 
vizitei dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, la Termocen
trala Turceni și Rovinari, cu 
privire la îmbunătățirea calită
ții cazanelor, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, creșterea fia
bilității agregatelor, pompelor, 
motoarelor electrice și ventila
toarelor și a altor utilaje de pe 
cele două platforme. Vă rapor
tez că se urmărește acest pro
gram și se văd primele semne 
de îmbunătățire în aceste zile. 
Vă asigur că vom îmbunătăți 
în continuare livrarea de ener
gie către sistemul național și că 
pentru noi sint de cea mai mare 
importanță urmărirea strictă și 
aplicarea acestor măsuri. Știm 
că avem probleme grele de so
luționat, dar vă asigurăm, tova
rășe secretar general, că noi ne 
cunoaștem sarcinile, ne dăm 
6eama de neajunsurile care s-au 
manifestat în această perioadă, 
ne dăm seama de marile răs
punderi care ne revin pentru a 
asigura sistemul național cu 
energie electrică, și sintem ho- 
tărîți de a face totul pentru ca 
sarcinile să fie îndeplinite 1» 
nivelurile corespunzătoare, în 
special în energie, în petrol, în 
minerit, în agricultură.

în continuare, vorbitorul a 
spus : La fel ca întregul nostru 
popor, comuniștii, oamenii mun
cii din județul Gorj dau o 
aleasă apreciere activității in
ternaționale a partidului, politi
cii externe a României socia
liste, inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, izvorînd din 
năzuințele fundamentale ale 
poporului, din dorința sa de 
pace, colaborare și securitate, 
din convingerea nestrămutată 
că problemele complexe care 
frămîntă lumea contemporană 
pot fi soluționate numai prin- 
tr-o conlucrare sinceră între 
țări. Politica externă a partidu
lui și statului nostru întrunește 
adeziunea înflăcărată a tuturor 
celor ce trăiesc în România și 
se bucură de un imens presti
giu internațional. Iată de ce, îm
preună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
gorjeni aprobă din inimă po
litica externă a partidului și 
statului, pe care o consideră 
propria lor politică și sînt ho- 
tărîți să nu precupețească ni
mic pentru a aplica neabătut 
obiectivele ce le revin din do
cumentele partidului, din In
dicațiile dumneavoastră, mult 
stimate șl iubite tovarășe secre
tar general.

SZASZ
acest an rezultatele sînt bune, 
în prezent sintem pregătiți 
ca, pe măsură ce timpul 
ne va permite, să trecem 
la înfăptuirea sarcinilor pri
vind realizarea unor producții 
record în acest an. în acest 
scop, ne-am pregătit temeinic, 
în cursul iernii am lucrat cu 
toți mecanizatorii, cu specia
liștii, am stabilit tehnologii pen
tru principalele culturi ; am 
avut consfătuire cu cei care lu
crează în zootehnie ; sînt crea
te toate condițiile ca și în acest 
an județul Harghita să aducă 
o contribuție însemnată la dez
voltarea zootehniei.

Cu toate acestea, rezultatele 
nu ne mulțumesc pe deplin si 
sintem convinși că avem încă 
multe de făcut în toate dome
niile și sectoarele de activitate, 
în activitatea biroului comite
tului județean de partid a de
venit o practică să ne intilnim 
periodic, pe domenii de activi
tate. cu cadrele de conducere 
pentru a analiza concret stadiul 
realizării sarcinilor de plan și 
a stabili măsurile necesare. Acest 
fel de a munci a imprimat co
mitetelor de partid și consilii
lor oamenilor muncii o răspun
dere mai mare fată de atribu
țiile ce le revin în conducerea 
șl organizarea întregii activități.

Militînd cu perseverentă pen
tru creșterea capacității orga
nelor și organizațiilor de partid 
de mobilizare a tuturor forțelor 
în îndeplinirea sarcinilor eco
nomico-sociale. comitetul jude
țean de partid a situat perma
nent în centrul preocupării 
sale creșterea numerică și ca
litativă a rîndurilor partidului.

Activitatea depusă pentru 
creșterea numerică si calitativă 
a partidului, îmbunătățirea 
muncii cu cadrele, perfectiona
rea activității organizatorice si 
sporirea eficientei ei a fost 
desfășurată de comitetul jude
țean de partid nu izolat de ce
lelalte domenii ale muncii de 
partid, ci într-o strinsă legătu
ră cu aceasta. în special cu ac
tivitatea politico-educativă.

Vă raportăm că acordăm o 
atenție deosebită dezvoltării 
conștiinței socialiste, revoluțio
nare a maselor, formării unei 
gîndiri economice înaintate.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că organizațiile 
de partid, colectivele tuturor 
unităților economice din ju
dețul Harghita militează pen
tru îndeplinirea neabătută a 
politicii interne și externe 
a partidului și statului nos
tru. pentru a răspunde prin 
fapte de muncă grijii pe care o 
purtati dezvoltării accelerate și 
armonioase a județului Har
ghita.

Mult stimate tovarășe secre
tar general.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii români și maghiari din ju
dețul Harghita dau o înaltă 
apreciere politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
contribuției de o excepțională 
însemnătate pe care dumnea
voastră personal o aduceți la 
elaborarea acesteia, la întreaga 
activitate desfășurată de tara 
noastră pe plan international.

Inițiativele dumneavoastră de 
pace, propunerile clare, concre
te de dezarmare în lume, de 
colaborare și înțelegere între 
popoare, de democratizare a re
lațiilor internaționale, de in

staurare a unei noi ordini eco
nomice și politice au făcut ca 
România, tara păcii și pro
gresului. să se bucure astăzi de 
un imens prestigiu pe toate me
ridianele globului.

Aprobăm pe deplin documen
tele supuse dezbaterii plenarei, 
încredințez conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că organele si organizațiile de

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
PANTELIMON GĂVĂNESCU

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Acționînd în spiritul hotăriri

lor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului, pe baza orientărilor și 
sarcinilor trasate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la consfătui
rea de lucru de la Comitetul 
Central consacrată examinării 
activității din industrie. Comi
tetul județean Dîmbovița și 
Consiliul popular județean au 
intensificat întreaga activitate 
politică și organizatorică în ve
derea asigurării în fiecare între
prindere a unei ample și res
ponsabile mobilizări a forțelor 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe 1984 și pe 
întregul cincinal.

Sub conducerea organelor șt 
organizațiilor de partid, oamenii 
muncii din județul nostru au 
realizat, pe primele două luni 
din acest an. o producție marfă 
de 4,074 miliarde lei, planul 
fiind îndeplinit în proporție de 
103,2 la sută, obținindu-se peste 
prevederi 128 milioane lei.

Vă rog să-mi permiteți să 
adresez mulțumiri conducerii de 
partid și de stat pentru sprijinul 
permanent pe care-1 primim în 
înfăptuirea sarcinilor mari și 
complexe pe care le are județul 
nostru.

Analizind în mod exigent ac
tivitatea desfășurată în spiritul 
cerințelor formulate de dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, ne dăm seama că în sti
lul și metodele de muncă ale 
comitetului județean, ale orga
nelor și organizațiilor de partid 
s-au manifestat o serie de defi
ciențe, ceea»ce a determinat ca 
realizările pe ansamblul județu
lui să fie diminuate, situîndu-ne 
sub posibilitățile de care dispu
nem. Nu am dovedit întotdea
una preocupare suficientă pen
tru imprimarea unui spirit de 
răspundere față de îndeplinirea 
planului la toți indicatorii, ceea 
ce a influențat negativ realiza
rea producției fizice in unele 
unități din județul nostru,

în ceea ce privește producția 
de oțel special, deși am inre-. 
glstrat unele creșteri cu privire 
la onorarea obligațiilor ce ne 
revin, avem încă mari neîmpll- 
niri, fiind deplin conștienți că 
nerealizările noastre creează 
probleme unor unități din țară.

Trebuie să spunem deschis că 
nerealizările sînt cauzate, in 
primul rînd, de neimplinirile 
din activitatea noastră, de o se
rie de deficiențe in munca de 
organizare și programare a pro
ducției, de faptul că au fost 
lăsate nesoluționate o serie de 
probleme și nu am acționat cu 
toată fermitatea pentru întări
rea spiritului de ordine si disci
plină, pentru ridicarea perma
nentă a nivelului de pregătire 
profesională a personalului 
muncitor.

Una din problemele deosebite 
pe care o avem de realizat vi
zează diversificarea producției 
de oțeluri speciale, asimilarea 
a noi mărci de oțel în scopul 
de a răspunde solicitărilor tot 
mai diverse și imediate ale 
economiei noastre naționale. în 
prezent, combinatul din Tîrgo- 
viște produce peste 4 900 sorto- 
tipo-dimensiuni, din care un 
număr de 335 au fost asimilate 
în 1983, iar în acest an urmează 
să fie asimilate încă 330 pro
duse noi.

Vă raportez, tovarășe secre
tar general, că pentru toate a- 
cestea avem programe concrete 
și ne ocupăm pentru rezolvarea' 
lor.

în momentul de față cele mai 
mari probleme cu privire la

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION LĂZĂRESCU

Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Din materialele supuse dezba

terii plenarei Comitetului Cen
tral rezultă cu pregnanță că și 
in anul care a trecut poporul 
nostru a obținut importante 
succese în realizarea și depă
șirea prevederilor Planului na
țional unic de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei, ilus- 
trînd, încă o dată, forța orîn- 
duirii noastre socialiste, ca
pacitatea partidului nostru, 
sub conducerea secretarului 
său genera], de a stabili cele 
mai potrivite direcții de acțiu
ne pentru înfăptuirea neabătu
tă a hotăririlor adoptate de 
Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale parti
dului.

în raportul prezentat plenarei 
de primul ministru al guvernu
lui, problema dezvoltării bazei 
energetice și de materii prime 
minerale a fost pe larg înfăți
șată, demonstrind grija pe care 
conducerea partidului și a sta
tului nostru o acordă acestui 
Sector prioritar al economiei 
naționale.

în 1983, industria extractivă a 
înregistrat un progres în com
parație cu anul 1982. Totuși, 
unele neajunsuri care s-au ma
nifestat in acest sector au fă
cut ca planul la producția fi
zică, în special la lignit, la 
huilă cocsificabilă și Ia cupru în 
concentrate să nu fie realizat. 
De asemenea, rămîneri în urmă 
s-au înregistrat și la punerea 
în funcțiune a unor capacități 
de producție, atît la cărbune, cit 
și la minereu.

Neajunsurile menționate în 
activitatea de producție și in
vestiții se datoresc lipsurilor și 

partid, toti cei ce trăiesc șl 
muncesc in județul Harghita 
vor acționa in deplină frăție și 
unitate, cu devotament, pentru 
a intimpina cu noi și mărețe 
fapte de muncă aniversarea a 
40 de ani de la revoluția de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August și cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

realizarea contractelor și a sar
cinilor care ne revin pentru a 
onora cerințele economiei le 
avem în legătură cu utilizarea 
capacităților de producție de la 
trăgătoria de bare din cadrul 
combinatului nostru.

Am analizat împreună cu 
conducerea Ministerului Indus
triei Metalurgice toate proble
mele care trebuie să asigure 
realizarea sarcinilor noastre de 
producție și prin mobilizarea 
colectivului de siderurgiști și cu 
sprijinul ministerului vom rea
liza sarcinile de plan pe c re 
le avem. în acest spirit acțio
năm pe baza programelor con
crete pe care le-am întocmit.

O atenție deosebită acordăm, 
de asemenea, realizării sarcini
lor la producția de table și 
benzi laminate la rece. Vă asi
gurăm că, pe baza sarcinilor 
care au fost stabilite, in peri
oada următoare vom rezolva 
problema tablei pentru trans
formatoare. ■

Ne dăm seama de dimensiu
nea răspunderii pe care o avem 
in producerea otelului înalt 
aliat și vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că prin apli
carea măsurilor pe care le-am 
întreprins vom reuși să îmbu
nătățim activitatea și să răs
pundem solicitărilor economiei 
noastre naționale. Vorbitorul a 
arătat în continuare că în ca
drul combinatului de la Tirgo- 
viște se va acționa susținut 
pentru obținerea, in acest an, 
a unui milion de tone produc
ție de oțel, de calitate cores
punzătoare, acesta fiind angaja
mentul siderurgiștilor în intîm- 
pinarea Congresului al XIII-lea 
al partidului.

Județului nostru ii revin sar
cini deosebite și în domeniul 
extracției de petrol. Deși pe 
primele două luni am Înregis
trat o anumită creștere, trebuie 
să spunem in mod deschis, in 
fața plenarei, că nu ne decla
răm mulțumiți cu rezultatele pe 
care le-am obținut.

Comitetul județean de partid 
a luat o serie de măsuri și se 
acționează pentru a atinge și 
menține o producție la nivelul 
planului.

Raportez plenarei Comitetu
lui Central că sintem, de ase
menea, nemulțumiți de rezulta
tele obținute la producția de - - 
energie electrică, de cele pe care 
le obține unitatea noastră de la 
Doicești. Pentru îmbunătățirea :T 
activității acestei unități am 
luat toate măsurile pentru a 
menține in funcțiune grupurile 
pe care le avem.

Doresc să raportez plenarei, a 
spus in continuare vorbitorul, 
că in agricultură oamenii 
muncii, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
acționează pentru aplicarea în 
viață a orientărilor și indica
țiilor date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general. In acest sens au fost 
luate o serie de măsuri pentru 
'desfășurarea în bune condiții a 
campaniei agricole de primă
vară. în dțfelași timp, am acor
dat o atenție mai mare activi
tății in zootehnie, precum și 
realizării sarcinilor privind li
vrările la fondul de stat in pri
mul trimestru al anului.

Doresc, a spus în încheiere 
vorbitorul, să asigur plenara 
Comitetului Central, pe dum
neavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că organizația județeană de 
partid, colectivele de oameni ai 
muncii vor face totul pentru 
a intimpina cu noi și impor
tante succese cele două mari 
evenimente istorice din viața 
partidului și poporului nostru, 
cea de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiim
perialistă, și Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comu
nist Român.

deficiențelor manifestate In fo
losirea utilajelor, a forței de 
muncă, organizarea producției 
și a muncii și în menținerea 
ordinii și disciplinei.

în 1984, după un început bun, 
cînd în luna ianuarie planul la 
producția fizică a fost realizat 
și depășit de toate unitățile 
miniere, cu excepția Combinatu
lui minier Rovinari, în lunile 
februarie și martie, datorită 
condițiilor mai grele impuse de 
intemperii, dar și lipsurilor 
noastre de prevedere și organi
zare corespunzătoare, am înre
gistrat rămîneri în urmă la o 
serie de produse.

La investiții $1 punere In 
funcțiune, planul pe primele 
două luni a fost realizat și von» 
lua toate măsurile ca In con
tinuare să respectăm programe
le de lucrări întocmite, ținînd 
seama de importanta deosebită 
pe care o are realizarea capa
cităților de producție pentru în- 
denlinirea planului pe semestrul 
I 1984 și în anii următori.

în afara măsurilor pe care le 
vom lua pentru organizarea mai 
bună a activității de construcții 
și montaj în șantierele noastre, 
problema livrării utilajelor și e- 
chinamentelor la termenele sta
bilite — mai ales în ordinea 
normală de montai — devine de 
importantă deosebită, cunoscînd 
că Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini înregis
trează restante față de program.

Analizind cu tot simțul de 
răspundere neajunsurile care 
se mai manifestă în activitatea 
ministerului, a centralelor și în
treprinderilor noastre, vă rapor
tez, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom lua 
toate măsurile pentru lichidarea 
acestora. Atenția și efortu-
(Continuare in pag. a V-a)
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rile noastre vor fi ndrep- 
tate in continuare spre reali
zarea prevederilor planlui zil
nic la toate sortimensle. Vă 
asigurăm că am învțat din 
condițiile mai dificile impuse 
de această iarnă, mai ales in 
ceea ce privește gospodărirea 
apelor în cariere, întetinerea 
drumurilor de acces. îxploata- 
rea șl întreținerea utlajelor șl 
echipamentelor.

Vom acorda o atsiție spo
rită folosirii cu randament 
ridicat a dotării t.'hnico-ma- 
teriale de care disrunem, de
oarece progresele înregistrate 
in 1983 sînt încă defarte de ni
velul cerut și de posibilitățile 
pe care Ie aven. Aceasta 
stă in puterile noastre și, prin 
exigență și control sporite, 
printr-o organizare mai bună a 
producției si a muncii, prin în
tărirea ordinii și disciplinei, 
vom obține reiultate superioa
re. Problema calității produse
lor miniere va constitui, de a- 
semenea. o preocupare majoră. 
Vom acționa eu mai multă fer
mitate pentru a extrage si livra 
termocentralebr si siderurgie) 
cărbune de calitate mai bună. 
N» vom ocup,, de asemenea, in 
mai mare măsură de creșterea 
gradului de valorificare a mi
nereurilor extrase și preparate.

De foarte mare importanță 
este problema asigurării cu 
forță de muncă, deficitară la 
meseriile de bază, in spe
cial în bazinul minier din Va
lea Jiului, Ia Rovinari, Mo- 
tru. Mehedinți. Pentru re
zolvarea acestei probleme am 
elaborat, Împreună cu Uniu
nea Generală a Sindicatelor.' 
Ministerul Muncii si Ministerul 
Educației și învățămîntului, un

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN AVRAM

Mult Iubite și stimate tovarășe 
secretar general.

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Pe ordinea de zi a plenarei 
noastre se regăsesc probleme de 
recunoscută însemnătate pentru 
înfăptuirea întocmai a obiective
lor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională 
'le partidului, pentru asigurarea 

continuare a dezvoltării eco- 
..omico-sociale a României.

Sarcinile stabilite de condu
cerea de partid și de stat, indi
cațiile și aprecierile date perso
nal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta Consfătui
re de lucru de la Comitetul Cen
tral orientează întreaga noastră 
activitate pentru anii 1984—1985, 
care sint hotăritori in realizarea 
obiectivelor actualului plan cin
cinal.

Informez plenara că In anul 
1983 construcția de mașini și-a 
concentrat mai mult eforturile 
nentru asigurarea în condiții 

îai bune a economiei naționale 
u mașini și utilaje. Accentul a 
ost pus pe realizarea sarcinilor 
«scrise in programele priorita

re, pentru dezvoltarea bazei pro
prii de materii prime și energe
tice a țării, pentru mecanizarea 
agriculturii, pentru îndeplinirea 
Programului național de îmbu
nătățiri funciare și irigații. In 
acest sens aș aminti că. față de 
media realizărilor pe primii doi 
o * * ai actualului cincinal, la 

...jtul anului 1983 s-a inre- 
trat o producție industrială cu 

*0 miliarde mai mare.

• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala „Ion Vasilescu". 
12 27 45) : Cavoul de familie — 19,30; 
(sala Atelier) : Harap Alb — 16,30;
(sala Batiștei) : Idolul și Ion Anapo
da — 20: (la clubul I.C.T.B.) : între 
patru ochi (B) — 19.
B Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Serge Zennacker 
(Franța). Solist : Dan Grigore — 19; 
(sala Studio) : „Treptele afirmării 
artistice". Mihaela Cîrlan — pian —
17.30.
• Opera Română (13 18 57) : Anotim
puri. Rapsodia I, Tristan și Isolda, 
Simfonia clasică — 18.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : O 
lume pe scenă — 19; (sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46): Labyrintul — 19. 
fi) Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mîrfiala — 17,30: 19,30.
B Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona —19.
B Teatrul ..Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Fire de poet — 19,30; (sala 
Studio) : Calandria — 19.
B Teatrul Gîulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30. 
B Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78> : Revista revis
telor — 20: fsala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din păd ?rea zăpăcită — 
20: (la Palatul sporturilor și cultu
rii) : Stela, stelele și Boema — 18.
B Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert în... haz major — 
19: (ia clubul I.C.T.B.) : Un zîmbet 
și-o floare — 17.
B Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Recreația mare — 14; Băiatul cu
floarea — 19.

în continuare, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini a 
informat despre unele restanțe 
In producția de utilaje miniere, 
pentru chimie și metalurgie, a- 
rătind și măsurile luate pentru 
recuperarea acestora. Raportez 
— a spus el — că mai ales pen
tru utilajele miniere, unde res
tanța este cea mai mare, am luat 
în momentul de față măsuri care 
să angajeze, pe lingă uzinele cu 
tradiție in acest domeniu, mai 
multe uzine potențiale din con
strucția de mașini, in așa fel in
cit să putem prelua virful de 
producție din 1984 la importan
tul volum de utilaj minier pe 
care-1 avem de executat

Informez, de asemenea, plenara 
că se află in aplicare progra
mele de cercetare și dezvoltare 
tehnologică, de ridicare a nive

program de măsuri menit să a- 
sigure, pentru anii 1984 și 1985, 
selecționarea, recrutarea, pregă
tirea și permanentizarea forței 
de muncă in unitățile miniere.

Nu vor lipsi din preocupările 
noastre problemele esențiale 
care concură la Îmbunătățirea 
eficienței economico-flnanciare, 
reducerea costurilor de produc
ție, folosirea economicoasă a 
materialelor, combustibililor și 
energiei electrice și, desigur, 
factorul principal — creșterea 
productivității muncii.

Oamenii muncii din industria 
minieră dau o înaltă prețuire 
activității neobosite pe care 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, o 
consacrați afirmării tot mai pu
ternice a țării noastre in lume, 
eforturilor deosebite pe care le 
depuneți pentru apărarea păcii 
și securității internaționale și a- 
probă unanim întreaga politică 
externă a partidului și statului 
nostru.

Vă asigur, in numele consi
liului de conducere al Minis
terului Minelor și al tuturor oa
menilor muncii din industria 
minieră, că ne vom consacra 
toate eforturile, înffeaga noas
tră capacitate și putere de mun
că pentru înfăptuirea progra
mului de creștere a producției 
de cărbune și de minereu.

în intîmpinarea celor două 
mari evenimente din viața poli
tică a patriei — cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și cel 
de-al XIII-Iea Congres al parti
dului — sîntem hotăriți, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, să muncim cu devotament, 
cu abnegație pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne 
revin.

lului tehnic și calitativ al pro
duselor elaborate, la nivel na
țional, sub conducerea directă a 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui. Pe primii trei ani ai cinci
nalului au intrat în fabricație 
un număr de peste 2 500 de 
produse noi și modernizate, re- 
prezentlnd un grad de înnoire 
de 53 la sută. Dar, așa cum s-a 
subliniat și in raportul prezen
tat de guvern in fata plenarei, 
atît în 1983, cit si pe primele 
luni ale acestui an în activita
tea noastră s-au manifestat și 
lipsuri și neajunsuri importan. 
te. Mă refer, în primul rind, la 
nerealizarea integrală a sarcini
lor la producția fizică, a con
tractelor pentru export, Ia o se
rie de restanțe in livrările pen
tru obiectivele de investiții. Nu 
am folosit pe deplin capacitățile 
de producție de care dispunem, 
in special în uzinele nou crea
te persistă încă deficiente in 
generalizarea unor tehnologii 
noi, care și-au dovedit efi
ciența.

După cum se știe, și In acest 
an construcția de mașini este 
chemată să aducă o contribuție 
deosebită la înzestrarea tehnică 
a economiei naționale, la înfăp
tuirea programelor prioritare 
stabilite.

Informez plenara Comitetului 
Central că. în vederea îmbună
tățirii substanțiale a ritmicită
ții în producția de serie, s-au 
stabilit măsuri de asimilare mai 
rapidă a importurilor de pro
ducție. de utilizare mai intensă 
a sectoarelor calde si atingerea 
capacităților proiectate în aces
te sectoare, pentru asigurarea 
mai bună a pieselor turnate și 
forjate de profil complex ne
cesare într-o serie de sectoare 
deosebit de importante, cum ar 
fi în fabricația dc vagoane, mo
toare cu ardere internă, utilai 
tehnologic, tind» sint restante 
în livrări pe nrimele două luni.

în strînsă legătdră cu aceste 
sarcini, pentru a putea susține 
planul de punere in funcțiune 
aprobat, livrările programate pe 
următoarele luni sint prioritare 
și vor cunoaște creșteri impor
tante. în această direcție, ac
ționăm pentru îmbunătățirea 
cooperării între întreprinderile 
ministerului și. in acel-.i timp, 
subliniem necesitatea ca furni
zorii noștri de materii prime și 

materiale să livreze sortlmenta- 
tia înscrisă in graficele cuvenite 
și difuzate tuturor combinatelor.

în ceea ce privește programfil 
de ridicare a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor pe anul 
1984, informez plenara că în 
toate unitățile subordonate mi
nisterului s-au elaborat progra
me proprii, iar la nivelul mi
nisterului s-au analizat peste 
1 500 de produse reprezentative, 
care au o pondere de peste 75 
la sută în producția-marfă a 
construcției de mașini.

Subliniez, totodată, faptul că, 
prin programul de calitate pe 
anul 1984, vom dubla nomencla
torul produselor reprezentative 
de nivel tehnic ridicat, astfel 
Incit ponderea acestora să 
crească continuu. Raportez că 
am acționat pentru îmbunătăți
rea pregătirii tehnice a fabri
cației. sector neglijat de unele 
întreprinderi ale noastre, ma- 
jorind intr-o măsură importan
tă producția de SDV-uri față 
de anul trecut, asigurind in 
acest mod o mai mare flexibi
litate a producției. în scopul 
satisfacerii intr-o măsură mai 
mare a cererii pe piața externă, 
în ceea ce privește generaliza
rea tehnologiilor avansate, in
troducem pînă la sfirsitul anu
lui 1984 în construcția de ma
șini peste 250 tehnologii noi și 
modernizate. în acest sens, in
stitutele noastre de proiectare 
și tehnologie îsi concentrează 
activitatea mai mult pentru 
majorarea realizărilor de proto
tipuri omologate; pentru creș
terea microproductiei cu peste 
25 la sută fată de anul pre
cedent. pentru suplimentarea 
standurilor de probă care să 
dea garanția obținerii într-o 
pondere mai mare a atestărilor

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DAVID

Mult Iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Mult stimate tovarășe șl to
varăși.

întreprinderile agricole de 
stat, ca dealtfel Întreaga noas
tră agricultură, au primit și pri
mesc un sprijin deosebit din 
partea conducerii partidului și 
statului nostru, personal din 
partea dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, prin indicațiile și 
sprijinul permanent ce ni le a- 
cordati zi de zl în înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin, in Înfăp
tuirea programelor mărețe elabo
rate din indicația și cu contri
buția hotăritoare a dum
neavoastră, pentru obținerea 
unor producții agricole sigure 
și stabile în agricultura țării 
noastre.

în anul trecut. întreprinderi
le de stat au obținut rezultate 
mai bune fată de anul 1982 in 
ceea ce privește creșterea e- 
fectivelor de animale, îmbună
tățirea natalității, reducerea 
pierderilor de animale, precum 
și în ceea ce privește livrarea 
unor cantități mai mari de pro
duse animaliere la fondul de 
stat. Cu toate acestea trebuie să 
arătăm deschis că planul nu a 
fost Îndeplinit la toți indicato
rii principali ai planului pe anul 
1983 și nu a fost realizat in sec- 
torul producției vegetale.

Plecînd de la indicațiile ce nl 
le-ați dat dumneavoastră la 
consfătuirea de lucru pe proble
mele agriculturii din decembrie, 
pentru a Îmbunătăți radical 
activitatea In întreprinderile a- 
gricole de stat, vă rapor
tăm. stimate tovarășe secretar 
general, că am efectuat, oe baza 
aprobării dumneavoastră, o a- 
naliză temeinică cu toți direc
torii întreprinderilor agricolq de 
stat din țară și am tras toate 
concluziile necesare din activi
tatea desfășurată în anul trecut.

Vă raportăm că în producția 
vegetală am Încheiat activi
tatea de constituire a unor aso- 
lamente cu sole mai mici, cu
prinse intre 100—150 hectare, 
așa cum ne-ați indicat dumnea
voastră. cu respectarea strictă 
a rotației culturilor. S-au e- 
xecutat, din toamnă, arături a- 

Internaționale a calități! si a 
fiabilității produselor noastre.

Am fost criticați pe bună 
dreptate că nu am reușit să 
realizăm integral pe primele 
două luni ale anului sarcinile 
de export. Sint create condiții ca 
in prima parte a lunii aprilie 
1984 să încheiem contractarea 
pe relația Est, iar pe relația de
vize convertibile ne concentrăm 
in continuare eforturile pentru 
acoperirea cu contracte a sarci
nilor de plan.

însușindu-ne In întregime 
erittclle ce ne-au fost aduse, 
dorim să evidențiem, în același 
timp, că acționăm cu toată răs
punderea pentru îmbunătățirea 
întregii activități economice 
prin reducerea costurilor tota
le și materiale, prin realizarea 
de economii cit mai substanția
le. Intensificăm măsurile de 
creștere a productivității mun
cii. indicator care cunoaște în 
construcția de mașini o dinami
că susținută. Dealtfel, sporul 
de producție marfă ne acest an 
trebuie să se realizeze integral 
pe seama acestui indicator.

Exprimindu-mi acordul de
plin cu documentele dezbătute 
azi de plenara Comitetului Cen
tral. insuslndu-ne în întregime 
sarcinile și orientările date, ho- 
tăririle ce vor fi adoptate, noi. 
constructorii de mașini, dorim, 
în același timp, alături de în
tregul popor, să dăm glas ade
ziunii noastre fierbinți la poli
tica internă si externă a parti
dului și statului nostru, al 
cărei promotor neobosit «înteți 
dumneavoastră. mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și să ne angajăm 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru traducerea ei în 
viată.

dîncî pe întreaga suprafață des
tinată culturilor de primăvară 
și am administrat cantităti mai 
mari de îngrășăminte organice, 
am efectuat lucrări de scarifi- 
care si afinare adincă Pe toate 
suprafețele de teren grele șl 
tasate. Am asigurat tot nece
sarul de semințe din categorii 
biologice superioare, conform 
programului aprobat de Comi
tetul Politic Executiv. Tractoa
rele și mașinile agricole tint 
reparate in totalitate și am 
acordat, in acest an. o atenție 
mai mare calității reparațiilor 
tăcute.

în prezent s-a trecut la însă- 
mințarea culturilor din epoca I 
și sîntem pregătiți să efectuăm 
toate lucrările in timp optim si 
de bună calitate. Cu sprijinul 
tovarășilor din conducerea su
perioară de partid și de stat, 
împreună cu Comitetul jude
țean de partid Tulcea. înfăp
tuim sarcinile prevăzute în pro
gramul de valorificare com
plexă a resurselor din Delta 
Dunării. în acest sens, vă ra
portăm că vom cultiva în acest 
ân'Peste 22 000 de ha. cu circa 
6 000 de ha mai mult decît pre
vederile din programul pentru 
acest an. De asemenea. îm
preună cu comitete!» județene 
Brăila, Ialomița. Călărași. Olt, 
ne ocupăm de realizarea pro
gramului pentru cultura ore
zului. astfel ca In acest an să 
realizăm însămînțarea pe în
treaga suprafață prevăzută în 
program.

în zootehnie, am luat măsuri 
pentru asigurarea unei baze 
furajere corespunzătoare, canti
tativ și calitativ, care să ne 
asigure realizarea în întregime 
a sarcinilor de plan pe acest an. 
însămînțăm în această primă
vară suprafețe mai mari de tri
foi șl lucernă, inclusiv în paliș- 
tile naturale. Am luat măsuri 
de a creste animale în loturi 
miei, pe lingă toate fermele de 
producție vegetală, inclusiv pe 
lingă fermele legumicole, viti
cole și pomicole.

Pentru îmbunătățirea activi
tății economico-financiare a 
întreprinderilor care au avut 
pierderi mari in anul trecut am 
întocmit programe de rentabi
lizare a acestora, pornind de Ia 
planul întocmit pe acest an, sta
bilind structuri corespunză
toare de culturi și luind măsu

rile necesare pentru a putea 
rentabiliza toate aceste unități.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că, urmare a mă
surilor luate, pe primele două 
luni ale acestui an am realizat 
și depășit planul producției de 
lapte, dind în plus, față de 
aceeași perioadă a anului tre
cut, 140 000 hl de lapte. De 
asemenea, prin măsurile luate, 
am sporit cantitățile de carne, 
am dat in plus față de aceeași 
perioadă a anului trecut cu 10 
pînă la 12 la sută mai multă 
carne la toate speciile de ani
male.

Măsurile aprobate recent de 
dumneavoastră pentru îmbună
tățirea activității întreprinde
rilor agricole de stat, in mod 
deosebit cele cu privire la îm
bunătățirea mecanizării din în
treprinderile agricole de stat, la

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DINU

Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Vă rog să fiți de acord ca la 
dezbaterea problemelor de im
portanță deosebită înscrise pe 
ordinea de zi a plenarei Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român de astăzi, și în 
lumina indicațiilor de însemnă
tate excepțională cuprinse în 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, din 7—8 februa
rie anul curent, consacrată ana
lizării activității din industrie și 
investiții, asigurării măsurilor 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor pe 
acest an, să mă refer la unele 
aspecte privind măsurile pe 
care ministerul, centralele in
dustriale și unitățile economice 
din industria prelucrării țițeiu
lui și chimiei le intreprfnd in 
vederea îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor ce ne revin din pla
nul de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1984.

Ministerul Industriei Chimice 
a realizat planul producției 
marfă industrială pe anul 1983 
în proporție de 101 la sută, ceea 
ce reprezintă, față de anul 1982, 
un spor de 5,8 la sută. Plănui 
producției nete pe aceeași peri
oadă a fost îndeplinit in pro
porție de 103,3 la sută. Deși pe 
ansamblu planul producției in
dustriale la cei doi indicatori a 
fost îndeplinit și depășit, reali
zările ar fi fost mai bune dacă 
unitățile și-ar fi îndeplinit sar
cinile de plan. Astfel, planul 
producției marfă și producției 
nete n-a fost realizat de 20 de 
unități.

în ce privește alți doi indica
tori de eficiență, situația se 
prezintă astfel : sarcina de creș
tere a productivității muncii a 
fost îndeplinită în proporție de
101,4 la sută, iar cheltuielile to
tale de producție au reprezen
tat 99,9 la sută.

Subliniem In mod deosebit 
faptul că Institutul Central de 
Chimie, condus și îndrumat cu 
Înaltă autoritate și competență 
științifică de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, căreia îi exprimăm 
sentimente de gratitudine, a 
adus o contribuție remarcabilă 
la procesul asimilării de noi 
produse, la crearea de noi 
tehnologii, la consolidarea pa
trimoniului tehnic al industriei 
chimice românești.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la faptul că în 1983 pla
nul pe ansamblul ministerului 
nu a fost realizat integral și a 
înfățișat măsurile luate care să 
asigure lărgirea considerabilă a 
schimburilor de mărfuri pe 
ambele relații, îmbunătățirea 
activității de prospectare a pie
ței externe și activității de con
tractare.

în prezent, întreaga activitate 
a oamenilor muncii din indus
tria chimică este concentrată 
pentru îndeplinirea In condiții 
bune a sarcinilor ce decurg din 
planul de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1984. Avind in 
vedere că pe primele două luni 

dotarea cu prioritate a acestora, 
la asigurarea unor erbicide care, 
alături de lucrările agrotehnice, 
să ne poată permite să ținem 
culturile curate în sistemele de 
irigații și în incintele îndigui- 
te ale Dunării, precum și alte 
măsuri care vor fi luate, ne dau 
garanția îmbunătățirii radicale, 
așa cum ați cerut dumneavoas
tră, a activității în întreprinde
rile agricole de stat.

în numele tuturor oamenilor 
muncii din agricultura de stat, 
vă mulțumim din suflet, mult 
iubite tovarășe secretar gene
ral, pentru sprijinul direct și 
permanent ce ni-1 acordați. Vă 
asigurăm că vom depune tot 
efortul și priceperea noastră 
pentru a înfăptui în acest an 
in mod exemplar indicațiile 
date de dumneavoastră și pen
tru a obține producții record la 
toate culturile.

producția marfă Industrială a 
fost îndeplinită în proporție de 
98,3 Ia sută, iar planul de ex
port a fost realizat în proporție 
de numai 73,8 la sută, biroul 
executiv și consiliul de condu
cere al ministerului au stabilit 
măsuri pentru recuperarea 
nerealizărilor din primele 2 luni 
în perioada martie-aprilie.

In spiritul analizei profunde 
și a indicațiilor cuprinse In cu
vintarea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, la consfătuirea de lucru 
din februarie, in cadrul Minis
terului Industriei Chimice se în
treprind acțiuni care vizează 
vasta problematică a creșterii 
mai accentuate a productivității 
muncii prin aplicarea corectă a 
legislației privind acordul glo
bal generalizat, a ridicării nive
lului tehnic al produselor și al 
calității, a îndeplinirii sarcinilor 
de recuperare, refolosire și re
condiționară a materialelor și a 
recuperării și reutilizărli resur
selor energetice.

O atenție deosebită se acordă 
îmbunătățirii activității în do
meniul investițiilor, al respectă
rii graficelor de realizare a 
obiectivelor și a termenelor de 
punere in funcțiune a acestora 
și mai ales atingerii parametri
lor proiectați la noile capacități 
de producție.

în conformitate cu hotărlrea 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. se iau măsuri 
pentru creșterea indicilor de 
utilizare a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor tehnologice și de 
Îmbunătățire a graficelor de 
reparații curente și capitale, de 
exploatare cu maximum de 
randament a fondurilor fixe. în 
toate aceste acțiuni sînt anga
jate colective complexe din cer
cetare, proiectare și din pro
ducție, care identifică noi mo
dalități și direcții de ridicare a 
nivelului tehnico-calitativ al 
întregii activități de producție, 
de sporire a eficienței econo
mice.

în ceea ce privește Investi
țiile, se pune un accent deose
bit pe respectarea termenelor 
de punere în funcțiune a noilor 
capacități de producție, urmă
rind efectuarea probelor tehno
logice in cele mai bune condi
ții și într-o deplină ordine și 
disciplină a muncii.

Pornind de la faptul că prin 
planul de stat pe 1984 s-a extins 
normarea consumurilor speci
fice la materiile prime cu pon
dere în structura cheltuielilor 
materiale de producție, se vor 
intensifica preocupările pentru 
a transpune tn fapt directivele 
partidului privind acțiunea de 
raționalizare, perfecționare con
tinuă și de economisire a re
surselor materiale.

Ținînd seama de amploarea 
sarcinilor în domeniul cercetă
rii științifice și introducerii 
progresului tehnic in industria 
chimică, de faptul că progra
mele de ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor 
și de creștere mai accentuată a 
productivității muncii au in 
mare măsură ca suport înnoirea 
tehnică și tehnologică, se va 
spori atenția față de valorifica
rea in producție a rezultatelor 
cercetării și se va stimula pe

toate căile creativitatea tehni- 
co-științifică,, se va sprijini mai 
larg mișcarea de invenții și 
inovații din sistemul ministeru
lui nostru. ’

în încheiere, dau glas gîndu- 
rilor și sentimentelor oamenilor 
muncii din industria chimică și 
asigur conducerea partidului,

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA GHIȚULICĂ

Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită to
varășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți să a- 

preciez și eu că documentele 
supuse dezbaterii plenarei, prin 
analiza profundă efectuată, 
prin direcțiile de acțiune jalo
nate, vor determina o îmbună
tățire a activității organizatorice 
și politico-educative a organe
lor și organizațiilor de partid, 
vor asigura creșterea rolului de 
conducător al partidului in pro
cesul complex de dezvoltare 
neîntreruptă, multilaterală a 
patriei.

Raportul prezentat plenarei 
eu privire la realizarea planu
lui pe 1983 și pe cele două luni 
ale anului 1984, precum și cele
lalte materiale oglindesc jus
tețea politicii partidului nostru, 
realismul obiectivelor stabilite, 
capacitatea națiunii noastre de 
a depăși, de a învinge greută
țile determinate de tulburările 
din economia mondială, de a 
înfăptui neabătut programele 
ce ni le-am propus de ridicare 
a țării pe noi culmi de progres 
ți civilizație.

Vă rog să-mi permiteți, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, să raportez că și noi, cei 
care muncim în județul Vran- 
cea, aplicind cu fermitate în 
viată prețioasele dumneavoastră 
orientări ți indicații, am acordat 
o deosebită atenție îmbunătă
țirii stilului și metodelor noas
tre de muncă, creșterii forței 
organizatorice și capacității po
litico-educative a organizațiilor 
de partid, implicării acestora în 
mai mare măsură in rezolvarea 
problemelor cu care ne-am con
fruntat, ceea ce a făcut ca atit 
în anul 1983, cit și în primele 
două luni din acest an să reali
zăm și să depășim sarcinile de 
plan în industrie, Ia principalii 
indicatori. în anul 1983, produc
ția-marfă industrială a fost rea
lizată în proporție de 104,3 la 
sută, cu o depășire de 429 mi
lioane lei, iar sarcinile la export 
au fost îndeplinite in procent 
de 102,9 la sută. Au fost Înre
gistrate, totodată, însemnate e- 
conomii la cheltuielile materia
le și de producție, a fost de
pășită sarcina de creștere a pro
ductivității muncii, obținindu-se 
astfel importante beneficii peste 
prevederile de plan. De aseme
nea, planul de investiții a fost 
îndeplinit îf> proporție de 107,9 
la sută.

$i in primele două luni din 
acest an oamenii muncii din in
dustria județului, precum și cei 
din domeniul investițiilor au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan la principalii indicatori. 
Raportez plenarei că rezultate
le obținute se datoresc faptului 
că, in spiritul orientărilor și 
sarcinilor formulate de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, in cadrul 
plenarelor Comitetului Central 
al partidului, am acționat cu 
fermitate, direct in unități, spri
jinind organizațiile de partid, 
organele de conducere colectivă 
în rezolvarea problemelor, în 
mobilizarea tuturor forțelor la 
realizarea sarcinilor.

Raportez că, in perioada ime
diat următoare, in spiritul sarci
nilor ce vor fi 'stabilite în ca
drul plenarei, vom urmări cu 
mai multă răspundere realiza
rea sarcinilor ce ne revin. în 
industrie vom acționa hotărît 
pentru recuperarea anumitor 
restante Ia unele produse fizi
ce. intre care la detergent!, 
laminate de sirmă, placaj, furni
re estetice, hirtie și la altele. 
Vom interveni mai operativ în 
asigurarea materiilor prime, 
vom lua măsuri ferme pentru 
înlăturarea deficiențelor de or

pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu 
pasiune și dăruire, in spiritul 
unor inalte exigențe, pentru a 
realiza în cele mai bune condiții 
sarcinile ce ne revin din planul 
de dezvoltare economico-so- 
cială pe 1984.

ganizare a producției și a mun
cii.

O deosebită atenție vom acor
da rezolvării problemelor cu 
care se confruntă agricultura 
județului. în primul rind, tre
buie să acționăm pentru îmbu
nătățirea muncii de partid în 
agricultură, pentru creșterea 
rolului conducător al organiza
țiilor de partid in conducerea 
acestui important sector de ac
tivitate. Am acordat o deosebită 
atenție, in perioada care a tre
cut, Instruirii tuturor cadrelor, 
ridicării calificării tuturor celor 
care lucrează în agricultură. în 
toate unitățile, am trecut cu 
hotărire la permanentizarea for
mațiilor, Ia generalizarea acor
dului global.

Doresc să vă raportez, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom lua toate măsurile 
pentru a ne îndeplini integral 
sarcinile ce ne revin în indus
trie, agricultură, în celelalte do
menii de activitate. Cind spun 
acest lucru mă bazez pe faptul 
că avem o organizație județeană 
de partid puternică, care cuprin
de peste 48 800 membri de 
partid.

Sîntem pe deplin eonștiențî, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că, pentru a imprima 
tuturor organelor și organizații
lor de partid stilul de muncă 
revoluționar pe care ni-1 cereți 
dumneavoastră, trebuie să facem 
mai mult, in primul rind pentru 
a ridica pregătirea politică și 
profesională a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii, pen
tru a crește spiritul de răspun
dere al cadrelor in realizarea 
sarcinilor ce ne revin.

Ferm hotăriți să contribuie 
cu toate puterile la Îndeplinirea 
neabătută a programelor de dez
voltare multilaterală a tării, co
muniștii, toți oamenii muncii 
din Vrancea, asemenea întregu
lui popor, își exprimă cu în
dreptățită mindrie deplina satis
facție față de întreaga activitate 
internațională atit de bogată și 
dinamică a partidului, a Româ
niei socialiste, care poartă am
prenta puternioei personalități a 
secretarului general al parti
dului.

înalta principialitate și clarvi
ziune politică, capacitatea pro
fundă de a investiga și sintetiza 
fenomenele și tendințele noi ale 
vieții politice mondiale, perse
verența în rezolvarea pe cale 
pașnică a marilor probleme ale 
lumii contemporane, îndeosebi ar 
dezarmării nucleare, pentru re
luarea cursului destinderii și 
dezvoltării civilizației v-au atras, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, o unanimă și bine me
ritată prețuire.

Pentru grija dumneavoastră 
ca poporul nostru să trăiască 
în liniște, pentru ca mamele 
să-și crească copiii in pace, pen
tru ca noile descoperiri ale știin
ței să fie puse in slujba dez
voltării, și nu a distrugerii, vă 
mulțumim și vă dorim dumnea
voastră, tovarășei Elena 
Ceaușescu multă sănătate, pen
tru a ne conduce mai departe 
spre binele poporului român.

în încheiere, exprimindu-mi 
deplinul acord față de docu
mentele supuse spre dezbatere, 
asigur plenara, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe se
cretar general, că vom acționa 
cu fermitate pentru întărirea 
capacității politice și organiza
torice a tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid, mobiliza
rea maselor de oameni ai mun
cii la înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, pentru a 
întlmpina cea de-a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și cel de-al 
XIII-Iea Congres ăl partidului 
cu rezultate tot mai bune.
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Cronica zilei
Ieri a sosit in Capitală o dele

gație a Ligii Tineretului Comunist 
Chinez, condusă de Wang Zhaoguo, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al organizației, care va efectua 
o vizită in țara noastră, la invita
ția Uniunii Tineretului Comunist.

La Aerop.ortul București — Oto- 
peni, delegația a fost intîmpinată de 
tovarășul Nicu Ceaușescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. de membri 
ai Secretariatului C.C. al U.T.C., alte 
cadre ale Uniunii Tineretului Co
munist. Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România și Or
ganizației Pionierilor.

A fost prezent Li Zewang, amba
sadorul R. P. Chineze la București.

15.00 Telex
15,05 Secvențe pakistaneze. Documentar
15,20 Agronomia TV. Consultații pentru 

admiterea tn Invățămintul supe
rior agricol

15.35 viața culturală
15.30 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
1S.O0 Emisiune tn limba germană (par

tial color)
16.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 

cuprins Intre 23 martie, ora 20 — 26 
martie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare, 
exceptînd sudul țării, unde vor predo
mina ploile. Vintul va sufla slab pînă

. moderat, cu Intensificări locale în

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Elene. Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat, joi după-amiază, in Capi
tală, o manifestare culturală. Au fost 
prezentate impresii de călătorie in 
această țară, precum și un film do
cumentar, realizat de studiourile 
grecești.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R C.S.. reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost prezenți Dimitrios Serbos, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea in economie. tn 

intîmpinarea zilei de 23 August, 
cu toate forțele, cu răspundere re
voluționară la Înfăptuirea progra
melor prioritare tn economie 1

20,35 Sub flamura partidului — emisiu
ne de cîntece

20.45 Cadran mondial • România și 
problemele lumii contemporane 
• Acțiunea unită a popoarelor — 
garanție a păcii

21,05 Film artistic (color). Logodnica. 
Premieră TV. Producție a studiou
rilor Defa-Berlin

22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 tnchiderea programului

Cîmpia Dunării și estul tării. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 5 și plus 5 grade, izolat mai 
coborite în depresiuni, iar cele maxime 
între 2 și 12 grade. Ceață locală. în 
București : Vremea va fi în general 
umedă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații, mai ales sub formă 
de ploaie. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 1 și 3 grade, iar cele ma
xime intre 5 și 8 grade. Ceață slabă 
dimineața. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

CONSTANTA

încheierea lucrărilor 
de betonare a albiei 
Canalului Dunăre — 

Marea Neagră
în cinstea marilor evenimente 

politice din viața poporului nostru 
— aniversarea a 40 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă și Congresul al XIII-Iea al 
partidului — constructorii Canalului 
Dunăre — Marea Neagră au obținut 
ieri un nou și remarcabil succes : 
încheierea lucrărilor de betonare a 
zidurilor de protecție pe ultimul 
tronson din zona Basarabi-Agigea. 
S-au creat astfel condiții pentru 
introducerea apei in perioada ime
diat următoare și in această incin
tă, lungă de 46 kilometri. Pentru 
realizarea zidurilor de susținere și 
protecție a malurilor, a lucrărilor 
de artă reprezentind podurile, eclu
zele și alte obiective, constructorii 
au pus în operă aproape 4 milioa
ne metri cubi de beton. în prezent 
se lucrează intens Ia finisarea ta- 
luzurilor, a fundului albiei canalu
lui și la evacuarea instalațiilor și 
utilajelor folosite pentru introdu
cerea apei pe întregul traseu al ca
nalului de la Cernavodă pînă la 
Agigea. (George Mihăescu, cores
pondentul „Scinteii").

PLOIEȘTI

Cu planul trimestrial 
la export îndeplinit

Colectivul întreprinderii de me- 
\ canică fină Sinaia a înregistrat un

Realizări din industrie cinema
important succes de muncă : pla
nul trimestrial la export, cu mult 
sporit față de anul trecut, a fost 
realizat cu 10 zile mai devreme. Ca 
urmare, întreprinderea a reușit să 
expedieze in avans partenerilor ex
terni, care au cerut aceasta in mod 
expres, aproape 3 000 de echipa
mente de injecție în plus. La acest 
succes se adaugă și îndeplinirea 
planului trimestrial la echipamen
tele de injecție, care reprezintă 
export indirect. Aceste importante 
succese au fost posibile datorită or
ganizării unor linii și echipe spe
ciale pentru producția de export, 
Înzestrării atelierelor cu noi mașini- 
unelte de înaltă tehnicitate, cele 
mal multe dintre ele proiectate și 
realizate în uzină prin autodotare. 
(C. Căpraru, corespondentul „Scin
teii").

MUREȘ

Prin folosirea cu înalt 
randament a mașinilor 

șl utilajelor
în industria județului Mureș, 

preocupările stăruitoare pentru 
aplicarea pe scară largă a lucrului 
In acord global și funcționarea ire
proșabilă, cu înalt randament, a uti
lajelor și instalațiilor se concreti
zează lună de lună tn însemnate 
sporuri de producție. Ca urmare, in 
perioada care a trecut de la În
ceputul anului pină in prezent in
dustria județului a livrat suplimen
tar o pioducție-marfă in valoare 
de peste 100 milioane lei, reprezen
tind. intre altele, produse de 
mecanică fină, utilaje tehnologice 
pentru chimie, cherestea, precum și 

însemnate cantităti de produse 
prelucrate din mase plastice, mașini 
de cusut și altele. Totodată, prin 
folosirea rațională a fiecărui utilaj, 
industria județului a economisit 
18 000 MWh energie electrică. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scinteii").

BRAȘOV

Linie modernă de montaj 
a tractoarelor

La întreprinderea de tractoare 
Brașov a fost dată in exploatare o 
modernă linie de montaj a tractoa
relor cu puteri cuprinse intre 27 și 
110 CP. Rod al eindirii tehnice a 
specialiștilor uzinei, noua linie se 
caracterizează printr-o concepție 
constructivă și tehnologică avansa
tă. O noutate o reprezintă faptul că 
absolut toate operațiile tehnologice 
— începind cu spălarea carterului, 
a cutiei de viteze și punHi, cu tes
tarea unor parametri ai subansam- 
blelor și terminind cu rodajul final 
al tractoarelor, care înainte se exe
cutau separat. în alte hale — se 
desfășoară acum chiar pe linie, in 
cadrul aceluiași flux tehnologic. 
Fiind concentrate pe o suprafață 
foarte restrinsă, toate aceste ope
rații necesită un consum redus de 
energie electrică. Proiectul liniei a 
fost realizat de un colectiv condus 
de inginerul loan Moșneag, șeful 
secției de proiectare, din care mai 
fac parte inginerii Nicolae Cențiu, 
Ion Moraru. Gheorghe Muntean, 
tehnicianul Gheorghe Tutulan etc., 
iar execuția a fost asigurată de co
lectivul compartimentului mecani
zări. condus de inginerul Petre 
Cioacă. (Nicolae Mocanu, corespon
dentul „Scinteii").

• Imposibila iubire : FAVORIT 
(45 SI 70) — 9; 12: 16,30; 19,30. CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 12,15; 15,30: 19.
• Insula („Zilele filmului argenti
nian") : STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30: 
16; 18,15; 20,30.
• Secretul lui Bachus : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15. BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45;
11; 13,15; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Astă-seară dansăm tn familie :
DACIA (50 35 94) — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Trecătoarele Iubiri : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11.30; 13,30; 15,45: 
18: 20.
• Ringul î GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15; 13,30: 15,45: 18: 20. FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,30: 10,li; 14; 16: 18: 20, 
AURORA (35 04 66) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
• Mexicul tn flăcări : SALA MICA 
A PALATULUI — 14.30: 17,15: 20.
• Miezul fierbinte al plinii : VIITO
RUL (11 48 03) — 15.30; 17,30; 19.30.
• Prea cald pentru luna mal : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 
18; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
13.30; 15.45: 18; 20.15.
• Balada cavalerului Ivanhoe : FES
TIVAL (15 63 84) — 9: 11,15; 13,30;
15.45; 18: 20, FEROVIAR (50 51 40) — 
9; II; 13,15; 15.30; 17,45: 19,45.
• Dot și cangurul — 9; 10,30; 12.
Insula lebedelor — 13.30; 15,15 ; DOI
NA (16 35 38).
• Arma misterioasă : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13.15: 15,30; 17,45, 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Țapinarii : TIMPURI NOI - 20.
• Scuzați, dumneavoastră vedeți 
fotbal 7 : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15.30; 17.30; 19.30.
• Gară pentru doi : COTROCENI 
(49 48 48) — 11; 15; 18,30, DOINA - 17;
19,30.
• Bocet vesel : PACEA (60 30 85) — 
15.30: 17,30; 19.30.
O Un petic de cer : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30: 11.30; 13.30: 15,30:
17,30: 19.30.
• Campionul : SCALA Ol 03 72) —
9.15: 12.15: 16: 19.
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20.

• Julia: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,30: 14; 17: 19,30.
• Salamandra : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11.15: 13,30; 15,45: 18; 20, ARTA 
(213166) — 9; 11: 13; 15; 17,15; 19.30.
• Febra aurului : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11.15: 16; 18,15; 20.15, 
GLORIA (47 46 75) - 8; 10: 14.13; 16,15: 
18,30; 20,30. MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Zică ce vor zice : LIRA (3171 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
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Schimb de «ie
intre președintele Nicolae Ceausescu 

si regele Suediei
Cu prilejul primirii ambasadorului țării noastre

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au fost transmise 
un cordial salut și cele mai bune 
urări regelui Suediei, Cari al 
XVI-lea Gustaf și reginei Silvia.

Mulțumind, regele Cari al XVI-lea 
Gustaf a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu 
cele mai bune urări de sănă
tate și fericire din partea sa și 

GENEVA

Lucrările Conferinței pentru dezarmare

Document al Comitetului Special 
al O.N.U. împotriva apartheidului

Oamenii de știință avertizează asupra consecințelor nefaste ale înarmărilor, indemnînd la sporirea 

eforturilor pentru oprirea „cursei spre prăpastie11

„Să păstrăm pentru generațiile viitorului o planetă 
ferită de primejdia distrugerii nucleare44

a reginei Silvia. Arătind că tși 
amintește cu multă plăcere de vi
zita de stat efectuată in Suedia de 
înalții soli ai poporului român, regele 
Suediei a remarcat că există bune 
perspective de dezvoltare a relațfi- 
lor româno-suedeze pe multiple pla
nuri și a cooperării dintre cele două 
țări in diverge foruri internaționale.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
ocazia primirii de către regele Sue
diei a ambasadorului român la Stock
holm, Ștefan Constantinescu, la în
cheierea misiunii sale in Suedia.

proclamarea de către toate puterile 
nucleare a unui moratoriu asupra 
tuturor exploziilor nucleare pină la 
încheierea unui tratat de interzicere 
generală și completă a experiențelor 
nucleare.

Reprezentantul R. D. Germane, a 
calificat prevenirea războiului nu
clear drept cea mai importantă sar
cină a comunității internaționale in 
momentul actual. El s-a pronunțat 
pentru angajarea de negocieri con
crete și eficiente, arătind că intere
sele de securitate ale tuturor state
lor și însăși existența omenirii nu 
pot fi asigurate decit prin măsuri 
concrete ce trebuie adoptate de ur
gență.

în cursul ședinței plenare de joi, 
reprezentantul U.R.S.S. a difuzat ca 
document de lucru la conferință 
Proiectul de tratat privind interzi
cerea utilizării forței în spațiul 
extraatmosferic și din spațiu contra 
Pămintului, avansat de Uniunea So
vietică la sesiunea a 38-a a Adunării 
Generale a O.N.U.

El a arătat, de asemenea, că Uniu
nea Sovietică a declarat un morato
riu unilateral asupra lansării de 
arme antisatelit pe întreaga perioa
dă in care alte state se vor abține 
de la lansarea in spațiul extraatmos
feric a oricăror tipuri de asemenea 
arme.

In paralel cu ședințele plenare au 
loc consultări în grupuri de lucru 
consacrate unor probleme rămase în 
suspensie. Din inițiativa delegației 
României — care asigură președin
ția conferinței in luna martie — 
aceste consultări cunosc un ritm mult 
intensificat, depunîndu-se eforturi ca 
lucrările să se desfășoare intr-un 
spirit constructiv, iai' conferința să 
se soldeze cu rezultate cit mat bune, 
in conformitate cu așteptările po
poarelor.

mentul condamnă, de asemenea, po
litica agresivă și destabilizatoare a 
R.S.A. împotriva statelor indepen
dente vecine, care a provocat pa
gube enorme economiilor acestor 
țări. Comitetul a adăugat că nu 
pot exista pace și stabilitate in re
giune pină cind apartheidul nu va fi 
in întregime eliminat și a cerut tu
turor statelor lumii să-și intensifice 
eforturile in acest sens. \ 

prin agenții toxici pe care îi degajă 
în aer, în apă, pe pămînt și care 
pătrund in organismele vii, inclusiv 
în organismul uman. Repetate cerce
tări au dus la constatarea creșterii 
alarmante a bioxidului de carbon în 
atmosferă, precum și a așa-numitelor 
ploi acide, fenomene agravate de in
dustria de război. Or, așa cum -arată 
studiile efectuate, atunci cind in
tr-un mediu natural sint introduse 
noxe, ecosistemul afectat răspunde 
prin reducerea diversității speciilor, 
ca și prin diminuarea resurselor afla
te la dispoziția omului.

în mod grav este afectat cadrul 
natural al vieții de armamentul nu
clear. Experiențele cu asemenea 
arme, generînd uriași nori de praf 

® Valoroase rezerve de materii prime sînt devorate de înarmări ® Noxele generate 
de experiențele nucleare ® De ia „efectul de seră“ la „iarna nucleară11 • Oprirea 
înaintării deșerturilor ar necesita echivalentul cheltuielilor militare pe numai 15 zile

și căderi radioactive, au drept con
secință un „efect de seră" resimțit 
pe ansamblul planetei prin schimba
rea accentuată a climei.

Și mai cumplite ar fi efectele asu
pra mediului in cazul utilizării ar
mamentului nuclear intr-o eventuală 
conflagrație. De fapt, o singură lovi
tură atomică de mari proporții, chiar 
dacă nu ar exists lovitura de răs
puns, ar constitui nu numai un act 
de sinucidere inconștientă pentru 
națiunea atațantă, dar ar putea pe
cetlui soarta întregii omeniri. Peste 
100 de prestigioși fizicieni din 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia, R.F.G. și 
din alte țări, în cadrul unor studii 
separate sau comune, au ajuns la 
concluzia că un asemenea atac ar fi 
urmat de ceea ce au denumit „iarna 
nucleară" — ca unul din multiplele 
efecte dezastruoase ale exploziilor 
atomice — căreia omenirea nu i-ar 
putea supraviețui. Explozia focoase
lor nucleare ar produce nori uriași 
de fum negru, care ar ascunde Soa
rele, absorbind razele sale dătătoare 
de viață și ducînd la scăderea ver
tiginoasă a temperaturii solului. O 
asemenea „iarnă nucleară" ar putea 
fi declanșată chiar dacă s-ar utiliza 
doar 1 la sută din actualul arsenal 
nuclear — avertizează specialiștii. Iar 
folosirea a 5 000 din cele peste 12 000 
megatone — cit reprezintă în mo
mentul de față armamentul nuclear 
mondial — ar ridica în atmosferă

ACȚIUNI. LUĂRI DE POZIȚIE
In sprijinul dezarmării

Șl PĂCII
„Armele de distrugere 

în masă amenință 
viitorul umanității"

Apel al unor personalități 
politice olandeze

HAGA. — Peste 300 de personali
tăți proeminente ale Partidului De
mocrat Creștin din Olanda au sem
nat un apel cerînd parlamentarilor 
membri ai acestei formațiuni politice 
să blocheze orice eventuală hotărire 
a guvernului în favoarea amplasării 
noilor rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul 
olandez. După cum informează agen
ția Associated Press, apelul — pu
blicat în ziarul de mare tiraj 
„Trouw" din Amsterdam — aminteș
te că o astfel de hotărire ar fi con
trară statutului P.D.C. care stipulea
ză că „existența armelor de distru
gere in masă este inacceptabilă, in- 
trucît contravine destinului și voca
ției umanității".

Semnatarii documentului cer, de 
asemenea, reprezentanților lor in 
parlamentul de la Haga să adopte 
„o poziție lipsită de echivoc, pentru 
realizarea obiectivului reducerii ar
mamentelor nucleare".

După cum se știe, actualul guvern 
olandez, condus de Ruud Lubbers, 
urmează să ia o hotărire în proble
ma amplasării rachetelor nucleare 
americane in luna iunie.

în favoarea denudearizării 
Europei de nord

STOCKHOLM. — Suedia își reafir
mă voința de a continua politica de 
neutralitate, precum și dorința de a 
contribui activ la întărirea păcii și 
preîntimpinarea unui război termo
nuclear, a subliniat ministrul suedez 
de externe, Lennart Bodstroem, pre- 
zentind in parlament declarația gu
vernamentală de politică externă. 
Politica de neutralitate a Suediei, a 
afirmat el, a contribuit la menține
rea păcii și stabilității in zona nor
dică a Europei. Reînnoind apelul de 
a se crea in nordul continentului o 
zonă lipsită de arme nucleare, vor
bitorul a adăugat că o astfel de zonă 
„poate aduce o contribuție reală la 
reducerea rolului armamentului nu
clear in Europa".

Situația din America Centrală poate fi 
soluționată numai pe calea negocierilor

— declară președintele Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager

pres). — Intr-o declarație făcută in 
capitala țării, președintele Mexicu
lui, Miguel de la Madrid Hurtado, a 
subliniat necesitatea respectării 
stricte a căii negociate în soluțio
narea crizei din America Centrală, 
informează agenția cubaneză Prensa 
Latina. Totodată, el a reafirmat că 
problemele divergente ale continen
tului latino-american trebuie să fie 
soluționate numai de către statele 
din zonă.

Șeful statului mexican a relevat 
că turneul pe care îl va întreprinde 
în Columbia, Venezuela, Argentina

225 de milioane de tone de fum, în
văluind Pămintul intr-o noapte grea. 
Un frig polar s-ar așterne pe în
treaga planetă, iar urmările pentru 
supraviețuitori ar fi accentuate de 
lipsa apei, hranei, combustibililor, de 
radiații și agenți poluanți, de boli și 
un puternic stres psihologic. Recol
tele, ca și toate celelalte surse de 
existență ale omului, civilizația în
săși nu ar putea supraviețui unor 
asemenea încercări.

Conștiința unor asemenea pericole 
grave pentru umanitate a determinat 
repetatele apeluri ale României, ale 
președintelui ei la acțiuni hotărite 
pentru oprirea cursei nefaste a înar
mărilor, pentru înlăturarea spectru
lui distrugerii nucleare. în acest 

sens, în cuvîntarea rostită la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 
martie, cuvintare al cărei text se pu
blică in ziarul de azi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia ; „Tre
buie să se tragă toate concluziile și 
să se acționeze in direcția eliminării 
armei atomice, a armelor nucleare, 
să se'țină scama de avertismentul 
foarte sever al oamenilor de știință, 
inclusiv al oamenilor de știință ame
ricani și sovietici, care au demon
strat că folosirea a numai o mică 
părticică din arsenalele actuale va 
duce la o „iarnă atomică" sau nu
cleară — cum au denumit-o ei — 
ceea ce înseamnă dispariția vieții pe 
planeta noastră".

Pornind de la aceasta, secretarul 
general ai partidului arăta că în nici 
un caz realizarea și amplasarea de 
noi arme nucleare nu pot duce la 
întărirea securității și păcii ; dimpo
trivă, orice nouă armă nucleară face 
să crească primejdiile la adresa vie
ții popoarelor, a civilizației umane. 
De aceea. România s-a pronunțat și 
se pronunță cu toată hotărîrea pen
tru oprirea cursei înarmărilor — 
problema fundamentală a epocii 
noastre — pentru apărarea dreptu
lui suprem al oamenilor la pace, la 
viață.

Pe măsură ce trece timpul, oame
nii de știință acumulează noi și noi 
date despre efectele dezastruoase 
ale exploziilor nucleare. Nu demult 
Școala de medicină din Nagasaki,

Lucrările Conferinței Naționale a Partidului
Comunist Bulgar

Cuvîntarea tovarășului Todor Jivkov
SOFIA 22 (Agerpres). — La 22 

martie au început la Sofia lucrările 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Bulgar — informează a- 
genția B.T.A. Timp de două zile, a- 
proape 3 000 de delegați vor exami
na și aproba proiectul Programului 
pe termen lung de creștere a cali
tății, supus dezbaterii Conferinței 
Naționale de către C.C. al P.C. Bul
gar.

Luind cuvîntul la deschiderea lu
crărilor conferinței, tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, a rostit 
o cuvintare in care a subliniat că 
problema calității constituie proble
ma fundamentală in etapa actuală și 
a relevat că ea se impune ca o ce
rință obiectivă, ca o problemă pri
mordială tehnologică, economică, so
cială, politică și ideologică.

Todor Jivkov a menționat că in 
perioada de după victoria Revoluției 
Socialiste, poporul bulgar, sub con
ducerea P.C. Bulgar, a obținut succe
se uriașe in edificarea bazei tehni- 
co-materiale a socialismului. Omul 
muncii, cu cerințele și interesele 
sale, s-a aflat Întotdeauna in centrul 
politicii partidului.

Apreciind cum se cuvine realizări
le, a menționat vorbitorul, nu tre
cem cu vederea nici slăbiciunile și 
lipsurile, nici noile probleme ale 
construirii cu succes in continuare a 
socialismului dezvoltat în Bulgaria.

Problema privind calitatea a stat 
întotdeauna in fața P.C. Bulgar, dar 
astăzi aceasta este o sarcină ce tre
buie abordată intr-un mod nou, in
tr-o viziune nouă și după criterii noi.

In acest sens, vorbitorul a relevat 
că se va acorda prioritate producției, 
ca sferă hotăritoare a activității o- 
mului, dar nu vor fi subapreciate 
nici alte domenii ale vieții sociale.

Elementul nou și fundamental in 
atitudinea P.C. Bulgar față de pro
blema calității in etapa actuală — a 
evidențiat vorbitorul — il constituie 
necesitatea înțeleasă a faptului că 
calitatea poate fi obținută numai 
atunci cind problemele legate de ea 
se pun și se rezolvă in conformitate 
cu acțiunea legităților obiective de 
construire a socialismului dezvoltat : 
revoluția tehnico-științifică: perfec
ționarea relațiilor sociale socialiste 
și Îndeosebi a relațiilor dintre pro
prietarul și stăpînul proprietății so
cialiste ; acțiunea obiectivă a legii 
privind valoarea și relațițle marfă- 

și Brazilia are ca principal obiectiv 
promovarea eforturilor pentru res
pectarea independenței și suveranită
ții naționale, a dreptului la autode
terminare al popoarelor, condamna
rea intervenției in treburile interne 
ale altor state, instaurarea unui cli
mat de pace și colaborare in Ame
rica Latină, în interesul dezvoltării 
țărilor din regiune. 
Madrid a evidențiat, 
că este necesară 

Miguel de la 
de asemenea, 
intensificarea

cooperării cu țările Americii Cen
trale in vederea sprijinirii eforturilor 
de progres ale popoarelor din aceas
tă zonă.

oraș unde și acum continuă să moa
ră mai mult de 1 500 de persoane 
anual ca urmare a efectelor tirzii ale 
exploziei atomice din 1945, a făcut 
cunoscut că, potrivit cercetărilor sale, 
localitatea va rămine contaminată 
cu plutoniu radioactiv-239 încă 
24 360 de ani, adică de-a lungul a nu 
mai puțin de 460 de generații 1 Este 
cunoscut că iradierea pe care o de
gajă o cantitate de numai 10 micro
grame (1 microgram ■= o milionime 
de gram) din această substanță su- 
pratoxică este suficientă pentru a 
cauza consecințe fatale, in timp ce 
cantitatea cuprinsă într-o sferă de 
plutoniu de mărimea unei portocale 
poate ucide aproape întreaga popu
lație a planetei.

Nu s-a putut și nu se vor putea 
calcula prejudiciile grave și uneori 
ireversibile ale celor aproape 1500 
de experiențe nucleare efectuate pe 
glob începind din 1945 și, mai ales, 
nu se poate calcula imensa putere 
de distrugere a armamentului nu
clear acumulat în prezent, care a 
sporit de milioane și milioane de ori 
in cele aproape patru decenii care 
au trecut de la tragedia de la Hi
roshima și Nagasaki. Intr-adevăr, 
oamenii de știință au ajuns, la con
cluzia că un schimb masiv de lovi
turi nucleare ax provoca, numai în 
primele ore și zile, moartea a jumă
tate din populația zonelor atinse — 
ceea ce numai în Europa ar repre
zenta 300 de milioane de persoane — 
supraviețuitorii afectați de arsuri 
grave, striviți, răniți in cele mai ini
maginabile chipuri, iradiați și, în 
plus, privați complet de mijloace de 
existență și de asistență medicală 
urmînd să piară, în cea mai mare 
parte, în următoarele cîteva săptă- 
mîni.

A apăra dreptul omului la viață, 
existența sa de azi și de mîine, a deve
nit obiectivul de luptă al unor largi 
mase populare de pe toate continente
le. „Să păstrăm pentru generațiile vii
torului o planetă ferită de pericolul 
distrugerii nucleare 1“ — este o lo
zincă tot mai des auzită la demon
strațiile, marșurile șl mitingurile 
antinucleare din cele mai diferite 
țări. 

bani; rolul tot mai mare al maselor 
populare, in calitate de creatori ai 
istoriei, și lărgirea democrației so
cialiste.

în ce privește relațiile dintre stat, 
ca proprietar, și colectivul de muncă, 
ca stăpin, Todor Jivkov a arătat că 
acestea constituie sensul și conținu
tul noii abordări economice și al me
canismului ei. Fiecare om al muncii, 
fiecare colectiv de muncă trebuie să 
fie interesat nemijlocit din punct de 
vedere material și moral in obține
rea unei producții de înaltă calitate.

Pentru ca colectivele de muncă să 
intre in drepturile lor de adevărați 
stăpini, relațiile dintre ele și statul- 
proprietar trebuie să se intemeieze 
pe un fundament economic și trebuie 
să se acorde prioritate muncii in a- 
cord.

Un accent deosebit a pus vorbito
rul pe mecanismele eficiente de so
luționare a problemei înaltei calități, 
subliniind că centrul mecanismului 
economic îl constituie legarea veni
turilor colectivelor de muncă, ale 
membrilor lor luați in parte și ale 
organelor de conducere de calitatea 
muncii și de rezultatele ei. El a re
levat, apoi, că, in prezent, o impor
tantă vitală o are creșterea pretutin
deni a nivelului disciplinei de plan, 
tehnologice, contractuale, in muncă, 
financiare și valutare.

Programul pe termen lung al 
partidului de îmbunătățire a calită
ții a fost analizat și apreciat in cu- 
vintarea lui Todor Jivkov ca docu
ment complex de o importanță ex
tremă adresat întregii societăți, el 
fiind elaborat în spirit de responsa
bilitate, precizind că acest program 
trebuie privit ca parte inseparabilă 
a strategiei generale de construire a 
socialismului dezvoltat in Bulgaria.

în cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C. Bulgar au fost supuse 
unei analize serioase și aprofundate 
problemele muncii de partid și 
ideologice în lupta pentru o înaltă 
calitate, considerînd unitatea dintre 
abordarea economică și cea politică 
drept prima și cea mai importantă 
preocupare a Partidului comunist, a 
tuturor organelor și organizațiilor 
sale în această luptă.

Conducătorul bulgar a consacrat 
partea finală a cuvintării sale situa
ției internaționale actuale. El s-a 
oprit asupra legăturii dintre pre
zenta conferință și locul pe care il 
ocupă Bulgaria pe plan economic și 
politic in rindul statelor socialiste și 
in lume. El s-a ridicat împotriva 
cursei înarmărilor, a politicii agre
sive imperialiste, arătind că forțele 
păcii sint astăzi incomparabil mai 
puternice decit cele ale războiului.

„In numele păcii, Republica Popu
lară Bulgaria depune eforturi in ve
derea transformării Peninsulei Bal
canice intr-o zonă liberă de arme 
nucleare", a relevat conducătorul 
bulgar, apreciind că „faptul că gu
vernele țărilor statelor balcanice au 
pus această problemă la ordinea zi
lei reprezintă o mare victorie moral- 
politică asupra forțelor războiului. 
Succesul acestei inițiative generoase 
va constitui contribuția noastră bal
canică la lupta popoarelor pentru 
destindere și pace in întreaga lume".

Delegații la Conferința Națională 
au început apoi discuțiile pe margi
nea proiectului de program supus 
dezbaterii de către C.C. al P.C. Bul
gar.

Cursa înarmărilor afectează natura 
și in mod indirect, prin faptul că 
bugetele militare absorb resursele 
financiare necesare pentru a inter
veni in sprijinul mediului ambiant, 
acolo unde acesta se degradează, 
sub influenta a diverși factori. Un 
fenomen asupra căruia atrag atenția 
specialiștii îl constituie, de exemplu, 
deșertificarea ce se produce, intr-o 
formă sau alta, pe mai toate conti
nentele. avind drept consecințe ac
centuarea sărăciei și suferinței pen
tru populația din zonele aride, dar 
care peste 1—2 generații ar putea 
fi resimțit și în zonele temperate și 
umede. Potrivit unui program elabo
rat sub egida O.N.U., stăvilirea aces
tui grav fenomen ar necesita 30 de 
miliarde de dolari. Este o sumă a- 
preciabilă, dar care nu reprezintă, 
totuși, decit... cheltuielile militare 
actuale pe circa 15 zile ! Tot potri
vit estimărilor O.N.U., foametea, să
răcia, bolile, neștiința de carte — 
plăgi rușinoase ale epocii noastre — 
ar putea fi eradicate prin utilizarea 
în acest scop a unei sume echivalînd 
cu cheltuielile militare pe mai puțin 
de trei ani, Sînt realități care 
pun încă o dată în evidență rolul de 
mare însemnătate ce revine oameni
lor de știință atît în dezvăluirea 
riscurilor uriașe ale cursei înarmări
lor nucleare, ale unui conflict ato
mic, cit și în intensificarea efortu
rilor acestora, în ansamblul luptei 
popoarelor, in vederea prevenirii 
unui holocaust. Tocmai acesta este 
și scopul generos in numele căruia 
acționează Comitetul național român 
„OAMENII DE ȘTIINȚA ȘI PA
CEA", sub președinția tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, pentru ca inteligența și 
geniul savanților din întreaga lume 
să fie puse exclusiv in slujba păcii, 
pentru ca inepuizabilul tezaur al 
cunoașterii umane să servească nu
mai și numai înfloririi progresului și 
civilizației, de care să se bucure toți 
locuitorii planetei. A salva planeta 
Pămint — singura purtătoare de via
ță din galaxia noastră, a o preda 
generațiilor de miine cu toate bogă
țiile și frumusețile sale, ferită de 
pîrjolul nuclear — iată imperativul 
cel mai arzător, sarcina cea mai ur
gentă a întregii omeniri, pentru în
făptuirea căreia țara noastră, așa 
cum arată președintele Nicolae 
Ceaușescu, va acționa și de acum 
înainte cu neabătută consecvență și 
principialitate.

Al. CAMPEANU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

ISLAMICE PAKISHN

Excelenței Sale
Domnului general MOHAMMAD ZIA-UL HAQ 

Președintele Republicii Islamice lakistan

ISLAMABAD
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan am deosebita 

plăcere să vă transmit sincere felicitări și cele mai hune urări de sănătate 
și fericire personală, de pace, progres și bunăstare poporului pakistanez 
prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de strinsă eniucrare statornicite 
intre țările noastre, atit pe plan bilateral, cit și in viața internațională, 
se vor adinei și intensifica tot mai mult, in spiritul nțelegerilor la care 
am ajuns împreună, în interesul popoarelor român și pakistanez prietene, 
al cauzei păcii, dezvoltării, independenței și colaborării ir. întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Lahore, oraș cu circa trei milioa
ne de locuitori, situat în pito
reasca regiune a Punjab-ului. este 
localitatea unde, în urmă cu aproa
pe trei decenii, a avut loc unul 
dintre cele mai importante eve
nimente din istoria poporului pa
kistanez. La 23 martie 1956, aici a 
fost proclamată Republica Islamică 
Pakistan.

Survenind la nouă ani după cu
cerirea independenței, care a pus 
capăt mai multor secole de domi
nație colonială, evenimentul a 
marcat un pas înainte pe calea în
făptuirii aspirațiilor poporului pa
kistanez de a fi pe deplin stăpin 
pe destinele sale. Intr-adevăr, În
fățișarea Pakistanului de azi ofe
ră imaginea unei țări aflate in 
plin proces de dezvoltare. Dacă in 
1947, anul dobindirii independen
ței, industria era ca și inexistentă, 
in prezent Pakistanul dispune de o 
industrie proprie diversificată, ca
pabilă să livreze o gamă largă de 
produse, ca utilaje chimice, tractoa
re, autoturisme, nave, echipament 
rulant, îngrășăminte chimice etc. 
Prima oțelărie din țară, cea de la 
Karachi, a intrat in funcțiune par
țial și va fi terminată în luna iunie 
a.c. Tot in acest oraș a fost inau
gurată acum cîțiva ani o mare ra
finărie realizată în cooperare cu 
țara noastră. Schimbări importante 
au avut loc, de asemenea, in agri
cultură. De-a lungul fluviului In
dus au fost ridicate o serie de mari 
baraje — la Manglu, Tarbela etc.— 
și a fost realizată o rețea de ca
nale în lungime de 64 000 km, care 
a schimbat radical înfățișarea re

Reacții după dezacordul reuniunii 
C. E. E. la nivel înalt

LONDRA 22 (Agerpres). •» Joi a 
avut loc o reuniune a Cabinetului 
britanic, prezidată de primul minis
tru, Margaret Thatcher, și consacrată 
formulării unei poziții a Marii Bri
tanii față de problemele C.E.E., in 
urma eșecului reuniunii la nivel înalt 
a Pieței comune de la Bruxelles.
Ulterior, vorbind în parlament, Mar

garet Thatcher a declarat că guver
nul său va aștepta, inainte de a 
trece la măsuri, rezultatul reuniunii 
extraordinare a miniștrilor de ex
terne ai C.E.E., programată, pentru 
marțea viitoare, la Bruxelles, rela
tează agențiile France Presse și 
Reuter. Ea și-a exprimat speranța 
că reuniunea de săptămina viitoare 
va permite țărilor membre ale Pie
ței comune să ajungă la un acord 
pe termen lung in chestiunile bu
getare aflate azi in dispută. Numai 
după ce se vor afla rezultatele a- 
cesteia, a spus ea, guvernul brita
nic va decide dacă să prezinte sau 
nu parlamentului său proiectul de

Convorbiri 
americano-franceze

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Aflat intr-o vizită oficială de opt 
zile la Washington, președintele Re
publicii Franceze, Franțois Mitter
rand, a avut joi o întilnire la Casa 
Albă cu președintele Ronald Reagan. 
După cum s-a precizat, în centrul 
convorbirilor șefului statului francez 
cu președintele Reagan și cu alte o- 
ficialități americane se află evoluția 
relațiilor dintre Franța și S.U.A. in 
diferite domenii, precum și diferite 
probleme internaționale actuale, in 
special relațiile Est—Vest, securita
tea europeană și stările conflictuale 
din diferite zone ale lumii.

agențiile de presa 
e scurt

PRIMIRE LA BUDAPESTA. Ja
nos Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., l-a primit, joi, pe Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, aflat 
intr-o vizită oficială la Budapesta, 
întrevederea a prilejuit un schimb 
de păreri privind problemele care 
se află in centrul preocupărilor 
P.M.S.U. și P.S.U.G., precum și 
unele aspecte ale situației interna
ționale.

REUNIUNEA GRUPULUI DE 
LUCRU INTERGUVERNAMENTAL 
PENTRU CORPORAȚIILE TRANS
NAȚIONALE, insărcinat cu elabo
rarea propunerilor menite să re
glementeze activitatea monopoluri
lor occidentale in țările in curs de 
dezvoltare, își desfășoară lucrările 
la New York. Inițiativa elaborării 
unui cod care să împiedice exploa

L

MASURI DE AJUTORARE A SINISTRAȚILOR. Viata reintră in nor- | 
mal la Gazll și in alte localități afectate de cutremurul de 9 grade (pe 
scara sovietică de 12 grade) ce a afectat, In noaptea de 19 spre 20 martie, 
acest oraș și alte localități din zona Asiei centrale a Uniunii Sovietice. . 
După cum relatează agenția T.A.S.S., s-au înregistrat aproximativ o sută 
de răniți. A avut de suferit fondul de locuințe din Gazli, Buhara, Kagan ' 
și din alte raioane. S-a întrerupt alimentarea cu energie electrică a unor 
instalații ale conductelor de gaze Buhara—Ural și Asia centrală—Centru. I 
aflate la numai cițiva kilometri de Gazli. Au fost luate măsuri pentru j 
ajutorarea sinistraților. A inceput să funcționeze un pod aerian intre 
Tașkent și Buhara prin care se aduc corturi, medicamente, alte bunuri. i

giunii și a -dus la creșterea consi
derabilă a producției ajricole.

Planul de șase ani 1£83—1988 pre
vede un mare volum de investi
ții ; pe diferitele șantiere de con
strucții se desfășoară o'intensă ac
tivitate care contribuie la creșterea 
capacităților de producție. De cu
rind. președintele Mohammad 
Zia-ul Haq a inaugurat fabrica de 
zahăr de la Nurpur, iar construc
torii pakistanezi au încheiat cu 
succes realizarea noului pod Ghazi 
Ghat de peste Indus.

Animat de sentimente de priete
nie față de popoarele care au pă
șit pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare, poporul român urmărește 
cu viu interes rezultatele activită
ții constructive desfășurate de po
porul pakistanez. Intre Republica 
Socialistă România și Republica Is
lamică Pakistan s-au statornicit 
relații de colaborare, întemeiate pe 
deplina egalitate in drepturi și 
avantajul reciproc, care cunosc un 
curs mereu ascendent. O contribu
ție de cea mai mare însemnătate 
la evoluția ascendentă a acestor 
relații au adus intilnirile Ia nivel 
înalt dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mo
hammad Zla-uI Haq, care au dat 
un puternic impuls dezvoltării co
laborării bilaterale pe multiple 
planuri.

Este convingerea fermă a ambe
lor popoare că, mergind pe drumul 
deschis de acordurile și înțelege
rile existente, conlucrarea româno- 
pakistaneză se va dezvolta con
tinuu, in folosul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

lege stipulînd deblocarea celor 100 
milioane de lire cerute de Comisia 
Pieței comune cu titlu de avans la 
contribuțiile britanice in bugetul 
C.E.E.

BRUXELLES 22 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută la Bruxelles, 
președintele Comisiei executive a 
Pieței comune, Gaston Thorn, a ca
lificat drept „dramatic" eșecul re
uniunii la nivel înalt a C.E.E. El a 
reamintit, in context, că prețurile 
produselor agricole ale „celor zece" 
pentru campania 1984—1985 vor 
trebui fixate pină la 1 aprilie,? - 
cum și faptul că toți membrii 
s-au pronunțat pentru o reducere 
cheltuielilor comunitare. Ca urmare, 
a precizat Gaston Thorn, comisia e- 
xecutivă va supune dezbaterilor mi
nisteriale noi propuneri. în primul 
rind in problemele agricole, reuniu
nea miniștrilor de resort fiind pro
gramată pentru luni și marți.

ISRAEL

Cereri de dizolvare 
a parlamentului

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Parla
mentul israelian, Knessetul, s-a în
trunit joi pentru a dezbate și vota 
cinci moțiuni prezentate de partidul 
TAMI, membru al coaliției guver
namentale, și de mal multe parti
de de opoziție, care cer dizolvarea 
forului legislativ, in vederea organi
zării de alegeri anticipate, infor
mează agențiile internaționale de 
presă.

Președintele Partidului Muncii, de 
opoziție, Shimon Peres, a prezentat 
prima moțiune de cenzură în care 
cere dizolvarea parlamentului, critică 
politica guvernului israelian in Liban 
și planul său de redresare economică.

tarea de către companiile transna
ționale a resurselor naturale și 
umane din țările in curs de dez
voltare ce și-au dobindit recent 
independența aparține statelor in 
curs de dezvoltare, care apreciază 
că aplicarea in practica relațiilor 
economice internaționale a unor 
norme riguroase in acest domeniu 
ar contribui la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

GREVA MINERILOR BRITA
NICI s-a extins, cuprinzind acum 
circa 80 la sută din totalul pu
țurilor de extracție. După cum se 
știe, greva a fost declanșată in 
urmă cu mai multe zile, in semn 
de protest față de decizia condu
cerii acestui sector economic de a 
închide in 1984 alte 20 de mine, 
concediind astfel 20 000 din cei 
180 000 de mineri.
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GENEVA 22 (Agerpres). — Tri
misul „Agerpres", Constantin Țintea, 
transmite : La Palatul Națiunilor din 
Geneva continuă, în ședințe plenare 
și in cadrul mai multor grupuri de 
lucru, dezbaterile primei părți a se
siunii din acest an a Conferinței 
pentru dezarmare.

Prevenirea războiului nuclear este 
astăzi sarcina cea mai urgentă cu 
care este confruntată omenirea — a 
declarat reprezentantul Nigeriei. Re
amintind că la cea de-a 38-a sesiu
ne a sa Adunarea Generală a O.N.U. 
a recomandat conferinței pentru 
dezarmare să înceapă negocieri în 
vederea unui acord asupra măsuri
lor concrete, adecvate de prevenire 
a războiului nuclear, vorbitorul a 
relevat că realizarea acestui obiec
tiv reclamă eforturi multilaterale și 
colective.

Zairul consideră că nivelul absurd 
al înarmărilor nucleare trebuie redus 
cit mai curind cu putință și aprecia
ză că o înghețare a arsenalelor nu
cleare apare ca un mijloc efectiv de 
începere a procesului dezarmării nu
cleare — a declarat ambasadorul 
Zairului la conferință. El a deplîns 
faptul că peste un miliard de oameni 
din țările „lumii a treia" trăiesc in 
condiții de totală sărăcie, in timp ce 
in lume se cheltuiesc, anual, sute de 
miliarde de dolari în scopuri mili
tare.

La rîndul său, reprezentantul Po
loniei a relevat că conferința trebuie 
să decidă, cit mai curind cu putință, 
crearea unui for de negocieri care 
să poată realiza un acord asupra mă
surilor adecvate pentru prevenirea 
unui război nuclear. Intre aceste mă
suri el a propus renunțarea de către 
toate statele dotate cu arme nuclea
re la utilizarea, primele, a unor ase
menea arme, înghețarea de către 
toate puterile atomice a producerii 
și amplasării de arme nucleare și

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
îatr-o declarație dată publicității cu 
prilejul Zilei internaționale pentru 
eliminarea discriminării rasiale. Co
mitetul special al O.N.U. împotriva 
apartheidului a reafirmat că politi
ca inumană de segregație rasială a 
fost și rămine cauza tensiunii și 
conflictelor din sudul Africii — in
formează Departamentul pentru in
formații publice al O.N.U. Docu

„Noi nu am moștenit Pămintul de 
la părinții noștri, ci l-am împrumu
tat de la copiii noștri". Citat tot mai 
frecvent în ultimii ani, acest aforism 
avertizează asupra pericolului pe 
care îl prezintă cursa înarmărilor 
prin prisma efectului ei nociv asu
pra condițiilor de viață ale planetei 
și îndeamnă oamenii de pretutindeni 
la un necurmat efort nu numai pen
tru apărarea prezentului, dar și pen
tru asigurarea viitorului, al genera
țiilor ce încă nu s-au născut. Pentru 
că uriașele arsenale acumulate pe 
glob, fabricarea, experimentarea și 
stocarea continuă de noi tipuri de 
arme nucleare, chimice, bacteriologi
ce fac să planeze primejdii din cele 
mai grave, periclitînd natura și crea
ția ei supremă, omul. Nemaivorbind 
de consecințele negative pe care le 
implică — chiar și fără a fi folosite.

In primul rind, cursa înarmărilor 
devorează anual între 5 și 6 la sută 
din rezervele mondiale de materii 
prime, deturnîndu-le de la utiliza
rea lor firească, în vederea propășirii 
soclal-economice, și orientindu-le 
spre scopuri distructive. în ultimele 
decenii, consumul de energie și de 
materii prime în scopuri militare a 
fost mai mare decit în întreaga is
torie a omenirii — constată prof. 
Arthur Westing, decan la Colegiul 
Hampshire din S.U.A. Potrivit esti
mărilor specialiștilor, forțele armate 
existente astăzi în lume consumă de 
două ori mai mult petrol decit în
treaga Africă. Numai in Statele Unite 
avioanele militare înghit o cantitate 
de carburanți echivalînd cu mai 
mult de jumătate din ceea ce revine 
companiilor aeriene de transporturi 
civile din întreaga lume.

Uriașă este risipa de materii pri
me rare, a căror pondere în produc
ția de armament crește pe măsura 
sofisticării acestuia. în pofida redu
cerii dramatice a rezervelor mondia
le de asemenea materii prime, de
vastarea lor continuă în ritm și mal 
accelerat decit pină acum, ca urmare 
a intensificării calitative și cantita
tive a cursei Înarmărilor. Potrivit 
evaluărilor O.N.U., 50 la sută din 
producția mondială de titaniu, 16 Ia 
sută din cea de cupru, 10 la sută 
din producția de nichel, plumb, zinc 
sint înghițite de industria producă
toare de armament.

în al doilea rind, industria de răz
boi, experimentarea și depozitarea a 
milioane de arme, precum și opera
țiunile de întreținere a lor contribuie 
in proporție de cel puțin 50—60 la 
sută Ia poluarea mediului ambiant


